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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ
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ADITIVO AO EDITAL Nº 02 ARNI/UFOPA – 2017
A Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais – ARNI torna público o
presente aditivo ao Edital 02 ARNI/UFOPA, retificando os seguintes itens:
1. Acrescentar o Anexo VI – Carta de Apresentação, conforme modelo que
segue em anexo.
2. Alterar a redação do item 4.2.3. onde consta “4.2.3 Os alunos que tiverem no
limite máximo de sua graduação, deverão matricular-se para o segundo
semestre na universidade que escolherem” leia-se item 4.2.3 “O aluno
contemplado que estiver no limite máximo exigido no item 4.2.2, deverá
matricular-se na Universidade de destino no semestre seguinte à aprovação
deste edital”
3. alterar o item 5.2 no cálculo da Média do Discente. No lugar de Carta de
Apresentação (CA) substituir por Carta de Recomendação (CR).
4. Alterar o período para entrega da ficha de inscrição e dos demais
documentos, nos seguintes termos: Onde consta “Período para entrega da ficha
de inscrição e dos demais documentos (descritos no item 5 e 6 deste Edital) na
ARNI no endereço que consta no item 6.1: de 29/05/2017 à 08/06/2017
horário: 08h30min às 11h30min e 14h30min às 17h30min. No dia 09/06/2017
(último dia) até 12h.”, leia-se “Período para entrega da ficha de inscrição e dos
demais documentos (descritos no item 5 e 6 deste Edital) na ARNI no
endereço que consta no item 6.1: de 29/05/2017 à 12/06/2017 horário:
08h30min às 11h30min e 14h30min às 17h30min”.
Santarém, 25 de maio de 2017.
Prof. Dr. Lauro E. S Barata
Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais – ARNI
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ANEXO VI - CARTA DE APRESENTAÇÃO

O candidato deverá anexar ao formulário de inscrição uma carta-apresentação, explicitando
as razões pelas quais ele se reconhece como postulante ao Programa Ibero Americanas
2017. Neste texto de, no máximo uma lauda, espaço 1,5, Arial 11, o candidato deverá:
a) vincular suas opções de disciplinas e curso de graduação às oportunidades
oferecidas pelas Universidades que possuam acordo bilateral com a UFOPA para o
aperfeiçoamento de sua formação acadêmica;
b) destacar as atividades acadêmicas realizadas na UFOPA e relacionadas à sua
formação;
c) por fim, o postulante deve também destacar a importância da mobilidade
acadêmica para a sua formação como cidadão.

