MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
OORDENADORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS/REGIONAL JATAÍ
EDITAL CAI 02/2016
PROVAS DE ESPANHOL

A

Coordenadoria

de

Assuntos

Internacionais

da

Regional

Jataí/Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio do Centro de Línguas, faz
saber que estão abertas as inscrições, para a realização de provas de espanhol,
para estudantes de graduação da UFG interessados em realizar mobilidade em
país de língua espanhola, conforme critérios estabelecidos neste Edital.

1) Requisitos:
a) Ser estudante de graduação da UFG e ter cumprido entre 10% e 80% da carga
horária necessária para integralização curricular.
b) Ter Média Relativa maior ou igual a 0 (zero).
2) Documento:
Relatório de Índices Acadêmicos extraído do SIGAA atualizado.
3) Inscrição: Até 11 de outubro de 2016, por meio de correio eletrônico para
cai.rej.ufg@gmail.com. Em assunto, especificar: Edital CAI 32/2016 Provas de
Espanhol. No corpo da mensagem, incluir nome completo e telefone para
contato. Anexar documento, conforme item 2 deste Edital.
4) Avaliação: Serão avaliadas as quatro habilidades: compreensão escrita e oral,
assim como expressão escrita e oral, em nível A2 Básico.
Observação: O candidato aprovado receberá uma declaração de conhecimento
do espanhol em nível básico ou A2 emitida pelo Centro de Línguas. A declaração
servirá exclusivamente para os editais da CAI/UFG que o aceitarem.

5) Calendário:
Até 11 de outubro de
2016

Inscrição, por meio de correio eletrônico para
cai.rej.ufg@gmail.com. Em assunto, especificar: Edital
CAI 32/2016 Provas de Espanhol. No corpo da
mensagem, incluir nome completo e telefone para
contato. Anexar documento, conforme item 2 deste
Edital.

13 de outubro de 2016, a Provas escrita e oral de espanhol no Centro de
partir das 13:30 horas
Línguas/UFG, Campus Riachuelo, Regional Jataí, sala
01B1. Das 13:30 às 15 horas, prova escrita. A partir de
15 horas, prova oral.
14 de outubro de 2016

Resultado preliminar, que será divulgado na página
da cai: www.cai.ufg.br na página da Regional Jataí:
www.jatai.ufg.br.

15 de outubro de 2016

Data para interposição de recurso contra o resultado
preliminar, por meio de e-mail a ser enviado para:
cai.rej.ufg@gmail.com.

17 de outubro de 2016

Resultado final, que será divulgado na página da cai:
www.cai.ufg.br e na página da Regional Jataí:
www.jatai.ufg.br

6) Disposições finais:
a)As provas serão realizadas pelos professores do Centro de Línguas da Regional
Jataí/UFG.
b) O candidato aprovado receberá uma declaração de conhecimento do espanhol
em nível básico ou A2. A declaração servirá exclusivamente para os editais da
CAI/UFG que o aceitarem.
c) Casos omissos serão deliberados pela CAI/UFG.
Jataí, em 30 de setembro de 2016.

Márcio Issamu Yamamoto
Coordenador de Assuntos Internacionais
Regional Jataí/UFG

