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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

Diretoria de Relações Internacionais e Interins�tucionais
Av. João Naves de Ávila, nº 2121, Bloco 3P, Térreo - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902

Telefone: +55 (34) 3291-8969 - www.drii.ufu.br - secretaria@dri.ufu.br
  

EDITAL DRII Nº 2/2020

04 de fevereiro de 2020

Processo nº 23117.007277/2020-11

Re�ficação do Edital DRII Nº 2/2020 - CAPES/BRAFITEC

Edital para a Seleção de Estudantes de Graduação dos Cursos de  Engenharia Aeronáutica, Engenharia
Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e
Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no âmbito dos Projetos BRAFITEC
aprovados junto à CAPES.

No que tange ao item 5 - DO CRONOGRAMA

Onde se lê

5. DO CRONOGRAMA

Período A�vidade
09 a

20/03/2020
Inscrição junto ao Setor de Protocolo da Reitoria (Campus Santa Mônica) ou do Setor de Protocolo

do Campus Patos de Minas.
31/03/2020 Resultado da etapa de Homologação das candidaturas feita pelo CAB/DRII.

06 e
07/04/2020

Reunião de orientação acadêmica individual junto ao CAB, na DRII, Bloco 3P, sala 3P01, Reitoria,
Campus Santa Mônica, conforme cronograma* a ser divulgado no site da

DRII (h�p://www.dri.ufu.br/).
08/04/2020 Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados*

10/04/2020
Prazo final para apresentar eventual recurso a ser protocolado no Setor de Protocolo da Reitoria
(Campus Santa Mônica) ou no Setor de Protocolo do Campus Patos de Minas, endereçado à DRII

até às 15 horas.
14/04/2020 Resultado dos recursos.*
15/04/2020 Reunião preparatória com os candidatos aprovados.

16 a
22/04/2020

 

Preenchimento, por parte dos estudantes selecionados, dos dossiers a serem enviados às
ins�tuições francesas.

*Disponível em: http://www.dri.ufu.br/editais

Leia-se

 5. DO CRONOGRAMA

Período A�vidade
09/03 a

27/03/2020
 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS!
Os documentos de inscrição completos e conferidos pelo próprio candidato deverão ser
enviados, em um único arquivo em PDF, ao Setor de Protocolo da UFU para os seguintes

endereços eletrônicos: sepro@reito.ufu.br e roberto.silva@ufu.br
Na mensagem de encaminhamento, mencionar no campo assunto: "Edital Brafitec_nome

completo do candidato" .

http://www.dri.ufu.br/
http://www.dri.ufu.br/editais
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O (a) candidato (a) que já realizou a inscrição pessoalmente junto ao Setor de Protocolo não
deverá submeter os documentos de inscrição também via e-mail.

07/04/2020 Resultado da etapa de Homologação das candidaturas feita pelo CAB/DRII.**

14/04/2020 Reunião online de orientação acadêmica junto ao CAB, conforme horários a serem divulgados
posteriormente.*

15/04/2020 Divulgação do Resultado Final dos candidatos selecionados.**

17/04/2020

Prazo final para apresentar eventual recurso ao Setor de Protocolo da UFU aos seguintes
endereços eletrônicos: 

sepro@reito.ufu.br e roberto.silva@ufu.br
Na mensagem de encaminhamento, mencionar no campo assunto: "Edital

Brafitec_Recurso_nome completo do candidato" .
23/04/2020 Resultado dos recursos.***
A data será
divulgada

posteriormente*
Reunião preparatória com os candidatos aprovados.

A data será
divulgada

posteriormente*

Preenchimento, por parte dos estudantes selecionados, dos dossiers a serem enviados às
ins�tuições francesas.

 
* Os candidatos deverão estar atentos ao site da DRII (h�p://www.dri.ufu.br/conteudo/edital-drii-no-22020) ou
ao endereço eletrônico informado no ato da inscrição para mais informações sobre o andamento deste edital.
** Será publicado no site da DRII: h�p://www.dri.ufu.br/conteudo/edital-drii-no-22020
*** Será enviado ao candidato para o endereço eletrônico informado no ato da inscrição.

Uberlândia, 27 de março de 2020.

Prof. Dr. Waldenor Barros Moraes
Diretor de Relações Internacionais e Interins�tucionais

Documento assinado eletronicamente por Waldenor Barros Moraes Filho, Diretor(a), em
27/03/2020, às 15:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1967615 e
o código CRC E07314FC.
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