
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA  
DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

  

Retificação do Edital de Seleção do Programa de Intercâmbio Internacional de Graduação 
2020 

PIIGRAD 2020 
  

A Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Juiz de Fora (DRI/UFJF), no              

uso das competências que lhe foram designadas pela Portaria nº 1244/2014, torna pública a              

retificação do edital do processo seletivo para o preenchimento de vagas para o Programa de               

Intercâmbio Internacional de Graduação 2020 (PIIGRAD 2020) entre a UFJF e instituições            

estrangeiras, o qual se rege pela Resolução 39/2018, pelos convênios estabelecidos entre a             

UFJF e as instituições parceiras no exterior, bem como pelas normas e instruções do presente               

edital. 

  

 4. DAS INSCRIÇÕES 
 
Onde se lê: 
4.3.O resultado da primeira etapa será divulgada no dia 22/10/2019 às 13:00 no sítio eletrônico               

www.ufjf.br/piigrad. Não serão homologadas as inscrições com documentos faltantes ou em           

desconformidade com este Edital. 

Lê-se: 
4.3.O resultado da primeira etapa será divulgada no dia 25/10/2019 às 18:00 no sítio eletrônico               

www.ufjf.br/piigrad. Não serão homologadas as inscrições com documentos faltantes ou em           

desconformidade com este Edital. 

 

Onde se lê: 
5.2.6. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 22/10/2019, no sítio eletrônico              

http://www.ufjf.br/piigrad. 

Lê-se: 
5.2.6. O resultado da primeira etapa será divulgado no dia 25/10/2019, no sítio eletrônico              

http://www.ufjf.br/piigrad. 
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6. DOS RECURSOS 
 

Onde se lê: 
6.2. Os recursos relativos ao resultado da primeira etapa poderão ser encaminhados em             

formulário próprio, por e-mail, no dia 23/10/2019. O formulário está disponibilizado em            

www.ufjf.br/piigrad. 

Lê-se: 
6.2. Os recursos relativos ao resultado da primeira etapa poderão ser encaminhados em             

formulário próprio, por e-mail, nos dias 26, 27 e 28/10/2019. O formulário está disponibilizado              

em www.ufjf.br/piigrad. 

 

Onde se lê: 
6.3.3. O deferimento ou indeferimento dos recursos relativos à nota da primeira etapa será              

divulgado em 25/10/2019, no endereço eletrônico www.ufjf.br/piigrad. 

Lê-se: 
6.3.3. O deferimento ou indeferimento dos recursos relativos à nota da primeira etapa será              

divulgado em 01/11/2019 às 18:00 , no endereço eletrônico www.ufjf.br/piigrad. 

 

   

Juiz de Fora, 22 de outubro de 2019. 

  

Profª. Bárbara Inês Simões Ribeiro Daibert 

Diretora de Relações Internacionais 
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