MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
EDITAL COMPLEMENTAR CAI 10/2018

VAGAS PARA MOBILIDADE NO
HAWKEYE COMMUNITY COLLEGE (HCC)
ESTADOS UNIDOS

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás
(UFG), em razão das inscrições para pré-seleção de dois estudantes do curso de graduação em
Agronomia da Regional Goiânia, para mobilidade internacional no segundo semestre de 2018, no
Hawkeye Community College (HCC), EUA, em conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº
828/2007 e com os critérios estabelecidos no edital CAI 010/2018, torna públicas as alterações a
seguir.
Onde se lê:
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no
âmbito da parceria iniciada pelo Projeto CAPES/FIPSE coordenado pelo Prof. Juarez Patrício de
Oliveira Júnior (EA/UFG), faz saber que estão abertas as inscrições para pré-seleção de dois
estudantes do curso de graduação em agronomia da Regional Goiânia, para mobilidade
internacional no segundo semestre de 2018, no Hawkeye Community College (HCC), EUA, em
conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007 e com os critérios estabelecidos neste
edital.
Leia-se:
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI) da Universidade Federal de Goiás (UFG), no
âmbito da parceria iniciada pelo Projeto CAPES/FIPSE coordenado pelo Prof. Juarez Patrício de
Oliveira Júnior (EA/UFG), faz saber que estão abertas as inscrições para pré-seleção de dois
estudantes do curso de graduação em Agronomia da Regional Goiânia, para mobilidade
internacional no segundo semestre de 2018, no Hawkeye Community College (HCC), EUA, em
conformidade com a Resolução CEPEC/UFG nº 828/2007 e com os critérios estabelecidos neste
edital.

Onde se lê:
5. Requisitos:
[...]
d) Ter proficiência na língua inglesa, conforme exigência do HCC.
[...]

Leia-se:
5. Requisitos:
[...]
d) Ter proficiência na língua inglesa, conforme exigência do HCC especificada em:
https://www.hawkeyecollege.edu/students/services/international/language.
[...]
Onde se lê:
6. Documentos necessários para candidatura, a serem encaminhados por correio eletrônico
para editaiscai@gmail.com, sob o assunto “Edital 10 2018 HCC”.
a) Formulário de inscrição da CAI, disponível em: https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios.
b) Histórico Acadêmico atualizado, extraído do SIGAA.
c) Memorando da Coordenação do curso, assinado, aprovando a candidatura e declarando
frequência.
d) Carta de Recomendação assinada por um professor da Escola de Agronomia da UFG, com
informação sobre a conduta do candidato.
e) Termo de Compromisso de Intercâmbio, assinado pelo estudante, conforme modelo
disponível em: https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios
f) Comprovante de proficiência na língua inglesa, conforme exigência do HCC especificada
em:
https://www.hawkeyecollege.edu/students/services/international/language.
Caso
contrário, o candidato deverá se submeter às provas de inglês que serão realizadas para fins
deste Edital, conforme calendário adiante. As provas serão realizadas com base nos critérios
do Test of English as a Foreign Language (TOEFL) with a minimum score of 500 on the
paper-based TOEFL (61-iBT).
g) Caso o estudante pretenda realizar estágio, deverá contatar o Coordenador de Estágio do seu
curso e providenciar o Termo de Compromisso de Estágio, conforme modelo
disponibilizado em: https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios.
Leia-se:
6. Documentos necessários para candidatura, a serem encaminhados por correio eletrônico
para editaiscai@gmail.com, sob o assunto “Edital 10 2018 HCC”.
a) Formulário de inscrição da CAI, disponível em: https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios.
b) Histórico Acadêmico atualizado, extraído do SIGAA.
c) Memorando da Coordenação do curso, assinado, aprovando a candidatura e declarando
frequência.
d) Carta de Recomendação assinada por um professor da Escola de Agronomia da UFG, com
informação sobre a conduta do candidato.
e) Termo de Compromisso de Intercâmbio, assinado pelo estudante, conforme modelo
disponível em: https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios
f) Comprovante de proficiência na língua inglesa, conforme exigência do HCC especificada
em:
https://www.hawkeyecollege.edu/students/services/international/language.
Caso
contrário, o candidato deverá se submeter às provas de inglês que serão realizadas para fins
deste Edital, conforme calendário adiante. As provas serão realizadas com base nos critérios
do Test of English as a Foreign Language (TOEFL) with a minimum score of 500 on the
paper-based TOEFL (61-iBT).

Onde se lê:
9. Calendário:
15 de junho de Avaliação oral, na Sala de Reuniões da Diretoria da EA/UFG.
2018, às
14:00h.
Leia-se:
9. Calendário:
19 de junho de Avaliação oral, na Sala 18 do Prédio Central da EA/UFG.
2018, às
13:00h.
Onde se lê:
10. Disposições finais:
1. O processo de seleção será coordenado pela CAI, com apoio do Prof. Juarez Patrício de
Oliveira Júnior (EA/UFG).
2. É de inteira responsabilidade do estudante a contratação de seguro saúde e de vida de ampla
cobertura, que inclua repatriamento, válido no país de destino por todo o período do
intercâmbio. Antes da saída para o país estrangeiro ou até a data exigida pela universidade
de destino (o que ocorrer primeiro), o candidato selecionado deverá entregar a apólice do
seguro à CAI.
3. 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.
4. Casos omissos serão deliberados pela CAI, com apoio do Prof. Juarez Patrício de Oliveira
Júnior (EA/UFG).
Leia-se:
10. Disposições finais:
1. O processo de seleção será coordenado pela CAI, com apoio do Prof. Juarez Patrício de
Oliveira Júnior (EA/UFG).
2. É de inteira responsabilidade do estudante a contratação de seguro saúde e de vida de ampla
cobertura, que inclua repatriamento, válido no país de destino por todo o período do
intercâmbio. Antes da saída para o país estrangeiro ou até a data exigida pela universidade
de destino (o que ocorrer primeiro), o candidato selecionado deverá entregar a apólice do
seguro à CAI.
3. 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.
4. Não será possível a realização de estágio durante o período da mobilidade nos EUA.
5. Casos omissos serão deliberados pela CAI, com apoio do Prof. Juarez Patrício de Oliveira
Júnior (EA/UFG).

Goiânia, 4 de junho de 2018.
Ofir Bergemann de Aguiar
Coordenadora de Assuntos Internacionais

