
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE LETRAS

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSA 

NA UNIVERSIDADE PARA ESTRANGEIROS DE PERÚGIA - ITÁLIA 
 

      A Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás faz saber que estão abertas 
as inscrições, para seleção de um bolsista para realizar curso de língua e cultura italiana 
na  Universidade  para  Estrangeiros  de  Perugia,  destinada  a  estudantes  de 
GRADUAÇÃO do Curso de Letras,  vinculados a esta Universidade, neste ano de 2010, 
em conformidade com o convênio celebrado em novembro de 2008 entre a Università 
per Stranieri di Perugia - Itália e a UFG (Brasil) e a  Resolução CEPEC/UFG nº 828/07. 

Número de bolsa : 01 (uma).  

Observação:

O estudante deverá arcar com as despesas de transporte aéreo Brasil-Itália-Brasil,  do 
seguro saúde e demais despesas com sua estadia no país estrangeiro. A bolsa prevê a 
isenção da taxa de inscrição no curso de língua e cultura italiana com duração de 1 (um) 
mês  e  a  concessão  de  500  Euros  para  auxílio  nas  despesas  de  alojamento  e 
alimentação. O estudante deverá chegar na Itália com o visto de estudante, sem o qual 
não poderá ser aceito na Università per Stranieri di Perugia.

Duração: 01 (um) mês, em julho de 2010. 

Requisitos:

a. Estar devidamente matriculado no curso de Letras da UFG e com frequência. 
b. Possuir proficiência em Língua Italiana (nível equivalente ao Italiano IV).
c. Estar vinculado a alguma atividade desenvolvida pela área de Língua Italiana. 

 Documentos necessários para candidatura:

a. Formulário de inscrição  
b. Extrato Acadêmico 
c. Curriculum Vitae 
d. Termo  de  Compromisso  afirmando  poder  arcar  com  os  gastos  relativos  ao 

deslocamento  Brasil-Itália  e  vice-versa  e  demais  despesas  que  se  fizerem 
necessárias, comprovado, bem como manifestação de apoio da família, caso seja 
dependente financeiramente.  

Local e data de inscrição: Secretaria da Faculdade de Letras, sala 30  - Campus 
Samambaia –  de 13 a 15 de abril de 2010, das 08h00 às 12 horas e das 13 às 17 
horas. 



Seleção:

      A seleção dos candidatos para o programa de intercâmbio entre a UFG e a UNISPG 
será realizada por meio de Prova escrita (produção de um texto) e prova oral de língua 
italiana.   

Observações:

a. Cada item (nota da prova escrita e da prova oral de italiano) receberá uma nota 
entre 0 (zero) e 10,00 (dez) pontos. 

b. A nota final, que estabelecerá a classificação do aluno, será determinada pela 
média das duas notas.  

Critério de desempate: O melhor coeficiente escolar obtido a partir da média das notas 
das disciplinas concluídas até o momento da seleção será utilizado para desempate. 

Calendário:

a. Inscrição: 13 a 15 de abril de 2010, das 08h às 12h e das 13 às 17 horas, na 
Secretaria da Faculdade de Letras, sala 30.

b. Prova escrita: dia 16 de abril de 2010, às 14 horas.
c. Prova oral: dia 16 de abril de 2010 às 16 horas. 
d. Divulgação do resultado da avaliação das inscrições: dia 19 de abril de 2010, a 

partir das 14 horas, no mural Secretaria da Faculdade de Letras/UFG. 

Das disposições finais:

a. O processo de seleção será coordenado por banca examinadora designada pela 
direção da Faculdade de Letras. 

b. O estudante selecionado terá isenção de taxas acadêmicas na UNISTRAPG bem 
como receberá 500 Euros na Agência do UniCredit, 10 dias após a apresentação 
do CPF italiano (Códice Fiscale). 

c. Até 10 dias após o retorno ao Brasil, o estudante deverá apresentar, à 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais, um relatório das atividades 
desenvolvidas. O relatório deverá ser apresentado também em italiano, para ser 
publicado no site da CAI/UFG. 

d. Ao retornar, o intercambista deverá fazer uma apresentação oral das atividades 
desenvolvidas no intercâmbio com a UNISTRAPG, em data e local a serem 
definidos pela Coordenadoria de Assuntos Internacionais e pela área de Italiano 
da Faculdade de Letras, com o objetivo de divulgar aos demais estudantes de 
Letras a possibilidade de se auferir uma bolsa da UNISTRAPG. 

e. Casos omissos serão deliberados pela Direção da Faculdade de Letras ou pela 
Coordenadoria de Assuntos Internacionais. 

Goiânia, 12 de abril de 2010. 

Profª Maria Zaira Turchi

 
 


