
ATENÇÃO
Intercâmbio nos Estados Unidos

A Faculdade de Letras e a Coordenadoria de Assuntos Internacionais da 
UFG,  em conformidade  com a  Resolução  CEPEC/UFG No.  828,  estão 
selecionando alunos dos cursos de Graduação da Faculdade de Letras, da 
Faculdade de Artes Visuais e da Escola de Música e Artes Cênicas, para 
um programa  de  intercâmbio  acadêmico  nos  Estados  Unidos  (Gadsden 
State Community College e University of Montevallo – ambas no Estado 
do  Alabama  -  EUA),  a  ser  realizado  no  período  de  agosto  de  2010  a 
dezembro de 2010.

Requisitos para a inscrição:

• ser  aluno  do  curso  de  Graduação  da  Faculdade  de  Letras,  da 
Faculdade de Artes Visuais e da Escola de Música e Artes Cênicas, 
regularmente matriculado na UFG;

• ser  fluente  em  inglês,  apresentando  competência  linguístico-
comunicativa na língua;

• ter,  no mínimo,  71 pontos (internet-based test) no exame TOEFL 
(validade de 2 anos). Os candidatos poderão apresentar,  no ato da 
inscrição, o comprovante de inscrição para o exame e apresentar o 
resultado do exame até o dia da entrevista em inglês (dia 16 de abril 
de 2010);

• apresentar um pré-projeto de pesquisa a ser desenvolvido no período 
de intercâmbio (ver modelo abaixo)

• ter média geral mínima 6,0 (seis), comprovada por meio do extrato 
escolar;

• estar, pelo menos, no terceiro semestre do curso (matrícula anterior 
ou igual ao ano de 2009);

• apresentar duas cartas de recomendação de professores do curso do 
aluno, visadas pela Coordenação de Curso.

Período de inscrição: 5 a 7 de abril de 2010.
Local de Inscrição: Coordenadoria de Assuntos Internacionais – Prédio da 
Reitoria UFG – das 10h às 14h.

Entrevista em inglês: 16 de abril de 2010.
Local da entrevista: Faculdade de Letras (horário e sala a confirmar).

Resultado final: 23 de abril de 2010.



MODELO PARA PRÉ-PROJETO DE  PESQUISA  (Intercâmbio  Brasil-Estados 
Unidos)

(MÁXIMO DE 10 PÁGINAS PARA O PRÉ-PROJETO)

TÍTULO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA:

UNIDADE ACADÊMICA:

CURSO:

1)  CARATERIZAÇÃO  DO  PROBLEMA:  Explanação  concisa,  na  qual  são 
estabelecidas  sucintamente  a  caracterização  do  problema,  sua  pertinência  e 
relevância.  Descrever  objetivamente,  com  fundamentação  teórica,  o  problema 
focalizado,  sua  relevância  e  originalidade  no  contexto  da  área  inserida  e  sua 
importância específica para o avanço do conhecimento.

2) OBJETIVOS: Explicitar os objetivos a serem desenvolvidas no projeto. Objetivo é 
tudo aquilo relativo ao projeto, o fim a atingir, o alvo proposto. 

3)  METODOLOGIA: Descrever  a  metodologia  empregada  para  a  execução  do 
projeto, assentada na bibliografia consultada, e como os objetivos serão alcançados. 
Deve ser descrita de forma clara, detalhada, de acordo com o encadeamento lógico 
das atividades a serem desenvolvidas. Deve ficar claro como serão implementadas as 
diferentes estratégias para atingir os objetivos.

4)  CRONOGRAMA  DE  EXECUÇÃO:  Deve  ser  detalhado  e  coerente  com  o 
encadeamento lógico das atividades e guardar estreita relação com o que foi descrito 
na metodologia.

5) RERÊNCIAS: Observando-se a norma da ABNT/NBR 6023 de agosto de 2002.

Goiânia, 4 de março de 2010.

Prof. Dr. Francisco José Quaresma de Figueiredo
Coordenador do Programa CAPES/FIPSE na UFG
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