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FORMATO INFORMATIVO DA UNIVERSIDADE 

LOGO DA UNIVERSIDADE: 

 
 

NOME DA UNIVERSIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS-UFG 

 

Informação Geral 

Reitor ORLANDO AFONSO VALLE DO AMARAL 

Endereço 

Universidade Federal de Goiás 
Gabinete da Reitoria 
Avenida Esperança s/n, 
Campus Samambaia – Prédio da Reitoria 
CEP 74690-900 
Goiânia-Goiás-Brasil. 

Telefone 00 55 62 3521 1063 Fax: 00 55 62 3521 1146 

Coordenador BRACOL na 

Universidade 
Ofir Bergemann de Aguiar, Coordenadora de Assuntos Internacionais 

Endereço 

Universidade Federal de Goiás 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais  
Avenida Esperança s/n, 
Campus Samambaia – Prédio da Reitoria 
CEP 74690-900 
Goiânia-Goiás-Brasil. 

E-mail  ofirbergemann@gmail.com Website: www.cai.ufg.br 

Telefone Fixo: 00 55 62 3521 1006 Celular: 

Vice coordenador do BRACOL 

na Universidade 

Alexandra Nogueira da Silva, Coordenadora Substituta de Assuntos 

Internacionais 



 

E-mail alexianogueira@gmail.com  

Endereço 

Universidade Federal de Goiás 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais  
Avenida Esperança s/n, 
Campus Samambaia – Prédio da Reitoria 
CEP 74690-900 
Goiânia-Goiás-Brasil 

Telefone Fixo: 00 55 62 3521 1274 Celular: 

 

 

Datas importantes  

 Semestre 1 
Semestre 2 

Calendário Acadêmico 

 2017  

INÍCIO 
UFG-Catalão: 21/03/2018 
UFG-Goiânia: 12/03/18 
UFG-Jataí: 22/03/2018 

TÉRMINO 
ainda não definido 

 

 

ainda não definido 

Data limite de 

recepção das cartas de 

candidaturas 

30/11/2017 

 

31/05/2018 

Data limite para o 

encarregado de 

relações 

internacionais receber 

a documentação dos 

estudantes 

participantes do 

BRACOL 

30/11/2017 

 

 

31/05/2018 

Período de vigência de 

benefícios 
Durante todo o semestre letivo Durante todo o semestre letivo 

Sessão de orientação 

obrigatória 

Um ou dois días antes do início das 

aulas 

Um ou dois días antes do início das aulas 

Período de férias Ainda não definido Ainda não definido 

Período de exames 

finais 
Não há Não há 

 

Informação Acadêmica 



 

Cursos de graduação 

oferecidos a 

estudantes 

participantes do 

BRACOL  

Ver Anexos 
Anexo 4-1: Cursos UFG-Catalão 
Anexo 4-2: Cursos UFG-Goiânia 
Anexo 4-3: Cursos UFG-Jataí 

Programas de maior 

demanda para 

intercambio em sua 

instituição 

Variável de acordo com o semestre/ano letivo. 

Informação de 

conteúdo de 

disciplinas 

Ver links nos Anexos 
Anexo 4-1: Cursos UFG-Catalão 
Anexo 4-2: Cursos UFG-Goiânia 
Anexo 4-3: Cursos UFG-Jataí 

Carga mínima de 

disciplinas 

obrigatórias para 

estudantes de 

intercâmbio 

Mínimo de 3 (três) disciplinas de 64 horas. 

Variável de acordo com o curso. 

Período de matrícula Imediatamente antes do início das aulas 

Período de envio dos 

certificados de 

qualificação final 

De uma a duas semanas após o término das aulas. 

Número de vagas (# de estudantes) oferecidas para o 1º Semestre de  2018  1 vaga para UFG-Goiânia 
1 vaga para UFG-Jataí 

Número de vagas (# de estudantes) oferecidas para o 2º Semestre de  2018  1 vaga para UFG-Catalão 
1 vaga para UFG-Goiânia 

 

Informação sobre idioma  

Nível de idioma exigido pela Universidad de destino (Português):  

Nível básico. Não é necessário certificado de idioma. 

 

Instituição Brasileira 

A Universidade oferece 

cursos de espanhol  

Na UFG-Goiânia, há a Licenciatura em Espanhol oferecida na Faculdade 
de Letras. Além disso, o espanhol é oferecido no Centro de Línguas. Nos 
dois casos, a oferta é semestral. 
Na UFG-Catalão e UFG-Jataí, o espanhol é oferecido no Centro de 
Línguas. Nos dois casos, a oferta é semestral. 



 

Possibilidade de oferecer 

cursos de português aos 

estudantes participantes 

do BRACOL 

Na UFG-Goiânia, é oferecida a disciplina Português para Estrangeiros 
durante o semestre letivo. Geralmente, pouco antes do início das aulas, é 
oferecido um curso de imersão (de uma semana). Os cursos são gratuitos. 
Caso seja oferecido o curso de imersão, a UFG avisará os estudantes e 
eles terão direito a alojamento e alimentação durante esse período 
também. Datas ainda não definidas. 

Modalidade do curso cursos presenciais 

Facilidades para o 

estudo do idioma 

português 

cursos gratuitos 

 

 

Informação adicional requerida 

Informação de Viajem 

A Coordenadoria de Assuntos Internacionais (CAI/UFG) providenciará a 
recepção do estudante no aeroporto ou rodoviária, desde que chegue em 
dia e horário comercial. É preciso enviar a informação com bastante 
antecedência. Providenciará também a ida do estudante para outra cidade 
(Catalão, Goiás ou Jataí), quando for o caso. 
Informações: https://www.cai.ufg.br/p/13919-manual-de-orientacoes 
 

Condições de 

Hospedagem 

Na UFG-Catalão, o estudante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 
1.150,00 (reais) para suas despesas com alojamento e alimentação. O 
primeiro pagamento da bolsa será feito por meio de ordem de pagamento 
bancária e os subsequentes via depósito bancário. O estudante será 
auxiliado na busca de um alojamento. 
 
Na UFG-Goiânia, o estudante ficará alojado na Casa dos Estudantes do 
Câmpus Samambaia. 
 
Na UFG-Jataí, o estudante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 
1.150,00 (reais) para suas despesas com alojamento e alimentação. O 
primeiro pagamento da bolsa será feito por meio de ordem de pagamento 
bancária e os subsequentes via depósito bancário. O estudante será 
auxiliado na busca de um alojamento. 
 

Condições de 

alimentação 

Na UFG-Catalão, o estudante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 
1.150,00 (reais) para suas despesas com alojamento e alimentação. Com 
parte desse recurso, poderão ser adquiridos tickets para o Restaurante 
Universitário. O primeiro pagamento da bolsa será feito por meio de ordem 
de pagamento bancária e os subsequentes via depósito bancário.  
 
Na UFG-Goiânia, o estudante terá direito à alimentação gratuita no 
Restaurante Universitário. Para o café da manhã (de todos os dias) e 
refeições do final de semana, receberá uma bolsa alimentação 
complementar. O primeiro pagamento da bolsa será feito por meio de 
ordem de pagamento bancária e os subsequentes via depósito bancário. 
 

Na UFG-Jataí, o estudante receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 
1.150,00 (reais) para suas despesas com alojamento e alimentação. Com 

https://www.cai.ufg.br/p/13919-manual-de-orientacoes


 

parte desse recurso, poderão ser adquiridos tickets para o Restaurante 
Universitário. O primeiro pagamento da bolsa será feito por meio de ordem 
de pagamento bancária e os subsequentes via depósito bancário.  

Condiciones do 

desembolso do dinheiro 

por parte da instituição 

anfitriã 

Será providenciado pagamento antecipado, respeitando-se as disposições 
da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e a disponibilidade 
orçamentária. 

Custos adicionais 

estimados por mês para 

o estudante 

Dependentes das despesas pessoais do estudante e das solicitações do 
curso ao qual estará vinculado. 

Trâmite de visto 

O estudante deverá obter o Visto de Estudante junto ao Consulado do 

Brasil no seu país de origem, antes da viagem ao Brasil. Deverá também 

obter o CPF. 

Seguro médico  

O estudante deverá obter seguro saúde e de vida de ampla cobertura, que 

inclua repatriamento, válido por todo o período do intercâmbio, incluindo 

viagem de ida e volta. 

Condiciones especiais 

para PNE 

A UFG conta com o Núcleo de Acessibilidade em Goiânia: 

https://acessibilidade.ufg.br/ 

Contato de emergência 

na ARI 
55 62 3521 1274; 55 62 3521 1063 

 

Processo de nomeação 

de estudantes de 

intercâmbio na 

Universidade 

O estudante deverá preencher a Solicitud de Admisión, conforme modelo 

disponível em https://www.cai.ufg.br/p/7302-forms-for-foreigners e o 

formulário Plano de Estudos CAI, conforme modelo disponível em 

https://www.cai.ufg.br/p/3868-formularios. A instituição de origem deverá 

enviar esses documentos, devidamente assinados, à Coordenação Bracol 

na UFG. A Coordenação de Curso na UFG será contatada para análise da 

candidatura. A CAI/UFG contatará a instituição de origem sobre o aceite. 

Na chegada, o estudante deverá entregar o formulário de Salud para 

estudiantes extranjeros, conforme modelo disponível em 

https://www.cai.ufg.br/p/7302-forms-for-foreigners. 

 


