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ERRATA DO EDITAL N° 002 ARNI/UFOPA-2016 

 
A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais – ARNI/UFOPA torna público que 
foram feitas as seguintes correções ao Edital nº 002 ARNI/UFOPA 

 
 
Correção 01: Item 3.1.2 
 
 
Onde se lê: 

3.1.2 – Uma bolsa destinada a discentes ingressantes na UFOPA via 
processo seletivo especial. 
 

Leia-se: 
3.1.2 – Uma bolsa destinada a discentes ingressantes na UFOPA via 
processo seletivo especial (alunos indígenas e quilombolas). 

 
 
Correção 02: Item 4.2.5 
 
 
Onde se lê: 

4.2.5 O candidato deverá estar com no mínimo 10 % de sua carga 
horária no ato de sua viagem. 
 

Leia-se: 
4.2.5 O candidato deverá estar com no mínimo 01 semestre a cursar 
com no mínimo 05 disciplinas pendentes no ato de sua viagem. 
Não inclui-se entre essas disciplinas as disciplinas que o aluno 
irá cursar durante o intercâmbio. 
 

 
Correção 03: Item 6.1 inciso vii 
 
 
Onde se lê: 

vii. Carta de apresentação contendo as possíveis disciplinas a serem 
cursadas. 
 

Leia-se: 
vii. Carta de recomendação contendo as possíveis disciplinas a 
serem cursadas. 
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Correção 04: Item 8 
 
 
Onde se lê: 

8. RECURSOS 
  
8.1 O participante terá direito a apresentar recurso ao Comitê de 
Seleção para Bolsas Internacionais nos prazos estabelecidos pelo 
cronograma.  
8.2 Recursos apresentados após estes prazos não serão 
considerados.  
8.3 O recurso deverá ser entregue pessoalmente na ARNI em 
formulário específico, Anexo IV. Não serão aceitos recursos em 
qualquer outro formato e fora do prazo estabelecido. 
 

Leia-se: 
9. RECURSOS 
  
9.1 O participante terá direito a apresentar recurso ao Comitê de 
Seleção para Bolsas Internacionais nos prazos estabelecidos pelo 
cronograma.  
9.2 Recursos apresentados após estes prazos não serão 
considerados.  
9.3 O recurso deverá ser entregue pessoalmente na ARNI em 
formulário específico, Anexo IV. Não serão aceitos recursos em 
qualquer outro formato e fora do prazo estabelecido. 

 
 
 
Correção 05: Item 9 
 
 
Onde se lê: 
 

9. CRONOGRAMA: 
 

- Prazo de Inscrições no portal Santander : até o dia 10/06/2016 
- Período para entrega da ficha de inscrição e dos demais 
documentos (descritos no item 5 deste Edital) na ARNI (Campus 
Amazônia, sala 219 – 2º andar) : de 13/06/2016 horário: 09:00h às 
12:00h e 14:00h às 17:00h. e 14/06/2015 - horário: 09:00h às 12:00h. 
- Divulgação do Resultado no site da ARNI : 23/06/2016 
- Período para apresentação de recurso : até 27/06/2016 
- Reunião na ARNI :30/06/2016. Horário a ser definir, para assinatura 
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dos Termos de Indicação e Adesão. Os bolsistas classificados 
deverão comparecer com documento de passaporte em mãos, (Não 
será aceito o protocolo de solicitação deste). 
- Período da viagem: do 2º semestre de 2016 até 2º semestre de 
2016. 
 

Leia-se: 
 

10. CRONOGRAMA: 
 

- Prazo de Inscrições no portal Santander : até o dia 10/06/2016 
- Período para entrega da ficha de inscrição e dos demais 
documentos (descritos no item 5 deste Edital) na ARNI (Campus 
Amazônia, sala 219 – 2º andar) : de 15/06/2016 horário: 09:00h às 
12:00h e 14:00h às 17:00h. e 16/06/2015 - horário: 09:00h às 
11:00h. 
- Divulgação do Resultado no site da ARNI : 23/06/2016 
- Período para apresentação de recurso : até 27/06/2016 
- Reunião na ARNI :30/06/2016. Horário a ser definir, para assinatura 
dos Termos de Indicação e Adesão. Os bolsistas classificados 
deverão comparecer com documento de passaporte em mãos, (Não 
será aceito o protocolo de solicitação deste). 
- Período da viagem: entre 1º semestre de 2017 e 2º semestre de 
2017. 

 
 

Santarém, 09 de junho de 2016. 


