MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
COORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
EDITAL RETIFICADO 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), 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.
Observações:
1) O processo seletivo cria expectativa de direito, sendo que o pré-selecionado será submetido
à avaliação por parte da instituição de destino.
2) O estudante deverá arcar com as despesas necessárias para viabilizar sua participação no
Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional, incluindo a contratação de seguro de
saúde e de vida, de ampla cobertura, inclusive repatriamento, válido no país de destino por
todo o período da mobilidade, incluindo viagem, além das passagens, acomodação,
alimentação e outras.
3) O selecionado deverá realizar atividades acadêmicas na respectiva área do curso ao qual está
vinculado na UFG.

1. Número de vagas: 2 (duas)

2. Benefícios:
Está sendo negociada a isenção de taxas acadêmicas no HCC. A confirmação da isenção será
divulgada antes das providências relativas à viagem.

3. Duração: 01 (um) semestre acadêmico, referente ao segundo semestre de 2018.

4. Cursos oferecidos no HCC: https://www.hawkeyecollege.edu/programs
5. Requisitos:
a) Estar matriculado no curso de graduação em Agronomia da Regional Goiânia, com
frequência comprovada.
b) Apresentar média global igual ou maior do que 6 (seis) ou média relativa igual ou maior do
que 0 (zero), no momento da avaliação, conforme item 8 deste Edital.
c) Ter cumprido entre 20% e 90% da carga horária necessária para integralização curricular, no
momento da avaliação, conforme item 8 deste Edital.
d) Ter proficiência na língua inglesa, conforme exigência do HCC especificada em
https://www.hawkeyecollege.edu/students/services/international/language.
e) Não ter sido anteriormente contemplado com apoio financeiro em Programa de Intercâmbio
coordenado ou mediado pela CAI.
f) Não participar do Programa de Estudante Convênio de Graduação.

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).
Observação: Os estudantes pré-selecionados deverão providenciar, conforme calendário adiante:
a) Preenchimento do formulário online de candidatura do HCC, disponível em:
https://www.hawkeyecollege.edu/students/services/international/admission.
Cópia
da
candidatura deve ser enviada ao correio eletrônico editaiscai@gmail.com.
a) Tradução para o inglês do Histórico Acadêmico da Graduação e do Segundo Grau, que
deverá ser anexada à candidatura on line, juntamente com a cópia dos documentos em
português.
b) Plano de estudos assinado pelo Coordenador do Curso, conforme modelo disponível em:
https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios.

7. Inscrição: As inscrições deverão ser realizadas até as 12:00 horas do dia 11 de junho de 2018,
mediante o encaminhamento da documentação mencionada no item 6 deste edital, por correio
eletrônico para editaiscai@gmail.com, sob o assunto “Edital 10 2018 HCC”.

8. Seleção:
A seleção dos candidatos será realizada por meio da média obtida entre:
a) A Média Global, que será verificada pela CAI mediante consulta ao SIGAA, em data
compreendida entre 12 e 15 de junho de 2018. A taxa de integralização curricular
também será verificada pela CAI da mesma forma.
b) A nota obtida na avaliação oral, em que serão avaliados conhecimentos gerais a respeito da
área de agronomia e do Hawkeye Community College (HCC), assim como de
participação em programas de mobilidade internacional.
Observações:
a) Em caso de empate, terá prioridade o candidato com maior taxa de integralização curricular,
observando-se o limite de 90%. Persistindo o empate, terá prioridade o candidato mais
velho.
b) Candidatos que não preencherem os requisitos (conforme item 5 deste Edital) ou não
apresentarem a documentação necessária (conforme item 6 deste Edital) ou não forem
aprovados nas provas de inglês (conforme item 6.f deste Edital) serão considerados
desclassificados.
9. Calendário:
Data
Até as 12:00 h
do dia 11 de
junho de 2018
12 de junho de
2018, às
14:00h.
14 de junho de
2018, às
14:00h.
19 de junho de
2018, às
13:00h.
20 de junho de
2018
20 e 21 de
junho de 2018

Atividade
Inscrição, mediante o encaminhamento da documentação mencionada no item 6
deste edital, por correio eletrônico para editaiscai@gmail.com, sob o assunto
“Edital 10 2018 HCC”.
Prova escrita de inglês, na sala 45 do Bloco Cora Coralina, Faculdade de
Letras/UFG, Campus Samambaia, Goiânia.
Prova oral de inglês, na sala 45 do Bloco Cora Coralina, Faculdade de
Letras/UFG, Campus Samambaia, Goiânia.
Avaliação oral, na Sala 18 do Prédio Central da EA/UFG.

Resultado Preliminar do processo seletivo, que será divulgado no site da CAI
(www.cai.ufg.br).
Período para pedido de recurso contra o resultado preliminar do processo seletivo,
mediante envio de correio eletrônico para: editaiscai@gmail.com, sob o assunto
“Recurso Edital 10 2018 HCC”.
27 de junho de Resultado Final, que será divulgado no site da CAI (www.cai.ufg.br).
2018
Até 29 de
Somente para os candidatos pré-selecionados:
junho de 2018
a) Preenchimento do formulário online de candidatura do HCC, disponível
em:https://www.hawkeyecollege.edu/students/services/international/admiss
ion. Cópia da candidatura deve ser enviada ao correio eletrônico
editaiscai@gmail.com.
b) Tradução para o inglês do Histórico Acadêmico da Graduação e do
Segundo Grau, que deverá ser anexada à candidatura on line, juntamente
com a cópia dos documentos em português.
Antes da
Envio, por meio do correio eletrônico editaiscai@gmail.com, do Plano de estudos
partida para os assinado pelo Coordenador do Curso, conforme modelo disponível em:
EUA
https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios.

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

