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EDITAL N° 10/2015 – DAI
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 008/2015
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da D i r e t o r i a d e
A s s u n t o s I n t e r n a c i o n a i s torna pública a Retificação do Edital Nº 08/2015 - DAI, que
trata da seleção de candidatos ao Programa Bolsas Ibero-Americanas para Estudantes de
Graduação- Santander Universidades- Edição 2015, de acordo com os termos a seguir:
1. DA RETIFICAÇÃO
1.1. Onde se lê:
“h) Ter integralizado no mínimo 20% e no máximo 80% da carga horária total do curso de
graduação até a data da viagem.
1.2. Leia-se:
“h) Ter integralizado no mínimo 20% no ato da inscrição e no máximo 80% da carga
horária total do curso até a data da viagem.”
1.3. Onde se lê:
“3.3. A documentação deverá ser encaminhada via Correios ou entregue em envelope lacrado e
identificado na Diretoria de Assuntos Internacionais, no seguinte endereço: Quadra 109 Norte
Av. NS-15, ALCNO-14, Prédio da DTE, salas 02 e 03, CEP: 77001-090. Para a documentação
enviada via Correios, encomenda Sedex, sendo considerada a data limite de 11/05/2015 para a
postagem.”
1.4. Leia-se:
“3.3. A documentação deverá ser encaminhada via Correios (encomenda Sedex) ou entregue
pessoalmente em envelope lacrado e identificado na Diretoria de Assuntos Internacionais, no
seguinte endereço: Quadra 109 Norte Av. NS-15, ALCNO-14, Prédio da DTE, salas 02 e 03,
CEP: 77001-090. Para a documentação enviada via Sedex, será considerada a data limite de
11/05/2015 para a postagem.
1.5. Onde se lê:
“3.4. Não serão aceitas candidaturas nas quais a documentação foi entregue fora do prazo
definido no item 3.3, bem como não será aceito o envio da documentação via fax e/ou correio
eletrônico.”
1.6. Leia-se:
“3.4. Não serão aceitas candidaturas nas quais a documentação foi entregue fora do prazo
definido no item 3.3, bem como não será aceito o envio da documentação via fax, correio
eletrônico, ou via malote institucional.”

2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura n° 08/2015-DAI, publicado
em 09/04/2015.

Palmas, 15 de abril de 2015

MÁRCIA SUELI PEREIRA DA SILVA SCHNEIDER
Diretora de Assuntos Internacionais
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