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INTERCÂMBIO ESTUDANTIL DA AUGM – 2º SEMESTRE DE 2014 
 
No período de 29 de Abril de 2014 a 12 de Maio de 2014, estarão 

abertas as inscrições do Programa Escala Estudantil da Associação das 
Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM) para o segundo semestre letivo 
de 2014. 

A seleção é realizada pelos professores coordenadores institucionais (de 
Curso) com o apoio da Secretaria de Apoio Internacional da UFSM. 
         

As vagas são as seguintes: 
 
- 01 (uma) vaga no curso de História na UDELAR (Universidad De La 
República), no Uruguai; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Engenharia Florestal na UNA (Universidad 
Nacional de Asunción), no Paraguai; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Arquitetura na UNL (Universidad Nacional del 
Litoral), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Farmácia na UDELAR (Universidad de La 
República), no Uruguai; 
 
- 01 (uma) vaga no departamento de Comunicação Social na UNCUYO 
(Universidad Nacional de Cuyo), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Ciências Contábeis na UNCUYO (Universidad 
Nacional de Cuyo), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Psicologia na UNR (Universidad Nacional de 
Rosario), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Letras/Inglês na UNC (Universidad Nacional de 
Córdoba), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Engenharia Elétrica na USACH (Universidad de 
Santiago de Chile), no Chile; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Economia na UNNE (Universidad Nacional del 
Nordeste), na Argentina; 
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- 01 (uma) vaga no curso de Enfermagem na UNNE (Universidad Nacional del 
Nordeste), na Argentina;  
 
- 01 (uma) vaga no curso de Música na UBA (Universidad de Buenos Aires), na 
Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Letras/Espanhol na UNL (Universidad Nacional 
del Litoral), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Direito na UNL (Universidad Nacional del 
Litoral), na Argentina; 
 
- 01 (uma) vaga no curso de Agronomia na UNI (Universidad Nacional de 
Itapúa), no Paraguai; 
 

Para inscrever-se, o aluno deverá: 
- Estar matriculado como aluno regular na UFSM; 

             - Ter cursado 40% do curso; 
 

A Coordenação responsável deverá: 
- Fazer uma seleção dos estudantes interessados e após indicar até 03 (três) 
alunos, sendo 1 (um) titular e 2 (dois) suplentes, exceto no caso do curso de 
Agronomia que deverá indicar até 5 (cinco) alunos, sendo 2 titulares e 3 (três) 
suplentes;  
- Enviar à SAI, até o dia 12 de Maio de 2014 os nomes, matrículas, telefone e 
e-mail dos estudantes selecionados. 
 
ATENÇÃO: os interessados devem procurar as coordenações do seu curso, 
pois elas farão a pré-seleção dos alunos que concorrerão às vagas disponíveis. 
Cuidado para respeitar o prazo já estabelecido pela AUGM. 

 
 
 

A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) da UFSM coloca-se à disposição para 
orientar sobre intercâmbio no 7° andar do prédio da Reitoria ou através do 
telefone 3220-8774 ou 3220-8934 e do e-mail sai@ufsm.br.  
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