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Universidade Federal de Pelotas

 

EDITAL Nº. 10/2021

PROCESSO Nº 23110.011144/2021-82

Processo nº 23110.011144/2021-82
A Coordenação de Relações Internacionais - CRInter da Universidade Federal de Pelotas, no uso de suas
atribuições legais e de acordo com as resoluções do COCEPE 14/2010 e 40/2015, torna público o presente
Edital retificador do Edital n. 10/2021 que altera o Edital n. 08/2021:
 
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Onde se lê:

"4.5. O arquivo PDF da inscrição deverá conter os seguintes documentos, na respectiva ordem:
4.5.1. Ficha de inscrição da CRInter (ANEXO I)

4.5.2. Plano de Estudos (ANEXO II)
4.5.3. Histórico Escolar atualizado até 2020/1, emitido pelo Cobalto;
4.5.4. Declaração de aceite de um tutor (professor efetivo) vinculado ao Curso de Graduação em que
o acadêmico está matriculado na UFPel, para fins de acompanhamento pedagógico; (ANEXO III)

4.5.5. Cópia da página de identificação do passaporte;

 

                          Leia-se:

"4.5. O arquivo PDF da inscrição deverá conter os seguintes documentos, na respectiva ordem:
4.5.1. Ficha de inscrição da CRInter (ANEXO I)
4.5.2. Plano de Estudos (ANEXO II)

4.5.3. Histórico Escolar atualizado até 2020/1, emitido pelo Cobalto;
4.5.4. Declaração de aceite de um tutor (professor efetivo) vinculado ao Curso de Graduação em que
o acadêmico está matriculado na UFPel, para fins de acompanhamento pedagógico; (ANEXO III)
 

1.2. Incluir o item 4.6
"4.6 Os candidatos selecionados ficam obrigados a enviar a página de identificação do passaporte
digitalizada para o email crinter.ufpel@gmail.com até o dia 30 de setembro de 2021, sob pena de
perder a indicação da CRInter, que chamará o próximo candidato classificado como suplente."

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA MORAES BIELEMANN, Coordenadora,
Coordenação de Relações Internacionais, em 26/04/2021, às 14:19, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufpel.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1280610 e o
código CRC B3F66F20.

 

Referência: Processo nº 23110.011144/2021-82 SEI nº 1280610
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