
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENADORIA DE ASSUNTOS 
INTERNACIONAIS

Programa de Intercâmbio Acadêmico Internacional
UFG Panorama da UFG: 

https://cai.ufg.br/up/92/o/apresentação_UFG_2014_(1).pdf
UFG possui campus  nas cidades de Catalão, Cidade de Goiás, Goiânia 

(capital do estado de Goiás), Jataí e Aparecida de Goiânia.
Guia do Estudante Estrangeiro está disponível através do link: 

https://cai.ufg.br/p/7301-guia-do-estudante-estrangeiro

Candidatura Formulário disponível através do link https://www.cai.ufg.br/p/7302-
formularios-para-estrangeiros

Serão avaliadas as candidaturas encaminhadas à UFG pela instituição de 
origem.  

O Formulário de Saúde deverá ser encaminhado após o estudate haver 
recebido a Carta de Aceite para mobilidade na UFG.

Cusos de Graduação: https://www.prograd.ufg.br/p/12107-cursos
Cursos de Pós-Graduação: https://prpg.ufg.br/p/6621-mestrados-e-

doutorados
Calendário de 
Candidatura 

e 

Datas de Início 
das Aulas

31 de maio para estudos no período de setembro a dezembro. 
30 de novembro para estudos de fevereiro/março a junho/julho e para 

estudos de fevereiro/março a dezembro.

Cidade de Catalão: 09 de março de 2017
Cidade de Goiânia: 06 de março de 2017

Cidade de Goiás: 03 de abril de 2017
Cidade de Jataí: 14 de março de 2017

 Linguagem Aulas são ministradas em língua portuguesa. 
Aos estudantes cuja língua natal não seja português, a UFG oferece 

gratuitamente o Curso de Português para Estrangeiros, em duas 
modalidades:

1. Curso de Imersão, com duração aproximada de 15 dias no 
período que antecede ao início das aulas;

2. Curso Semestral, obrigatório para os estudantes de graduação, 
durante o semestre.

Alojamento Há possibilidade de alugar kitnetes e quartos em locais próximos aos 
campi.

Além disso, através do  Programa de Hospedagem de Estudantes  
Estrangeiros, a CAI pode repassar informações de estudantes que se 

inscevem no Programa interessados em compartilhar/alugar alojamento 
a estrangeiros. A CAI / UFG não se responsabiliza por qualquer vínculo 

gerado entre o estudane e o anfitrião.
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 Programa 
Convívio 
Cultural

Através deste Programa, alunos da UFG são designados “padrinhos” do 
aluno estrangeiro e terá apoio em questões relativas à chegada e 

adaptação à instituição e à cidade.

Alimentação Há Restaurante Universitário nas cidades de Goiânia  e Jataí :  
https://www.youtube.com/watch?v=b8eQ0W5BJ2g

Contato Alexandra Nogueira da Silva
alexianogueira@gmail.com

(55) (62) 3521 1274

Coordenadora 
de Assuntos 

Internacionais

Ofir Bergemann de Aguiar
ofirbergemann@gmail.com , cai@ufg.br 

Endereço Universidade Federal de Goiás – Coordenadoria de Assuntos  
Internacionais – Campus Samambaia – Avenida Esperança, s/n, Bairro 

Campus Universitário, Goiânia/Goiás/Brasil
CEP: 74690-900 

Telefone Geral cai@ufg.br
(55) (62) 35211193
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