
 

 

  

  

 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de Santa Maria 

Gabinete do Reitor 

Secretaria de Apoio Internacional  

 

 

 

Programa de Mobilidade “ESCALA DOCENTE” da Associação das 

Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM) 

Santa Maria, 28 de abril de 2014.  

 

As inscrições para o Programa de Mobilidade “Escala Docente” - Convocatória 

2014-2015 – da Associação das Universidades do Grupo Montevidéu (AUGM) estão 

abertas até o dia 28 de maio de 2014, às 11h30min, na Secretaria, e até às 

23h59min. 

As vagas disponíveis são destinadas aos docentes desta Universidade que 

desejam realizar um período de mobilidade em uma das instituições estrangeiras de 

ensino superior membros da AUGM constantes da relação neste edital. 

 

Do funcionamento do Programa: 

 A mobilidade deste Programa é de caráter recíproco entre Universidades; 

 A Universidade de Origem do docente assumirá os gastos com passagens 

e oferecerá, dentro de suas possibilidades, um apoio financeiro para as despesas 

adicionais; 

 A Universidade de Destino custeará as despesas relacionadas à 

hospedagem e alimentação; 

 O docente selecionado deverá comprometer-se em desenvolver atividades 

acadêmicas como: conferências, seminários, oficinas, etc.; 

 A duração total da mobilidade não deve ser inferior ao período de uma 

semana e tampouco ser superior a quinze dias; 

 O docente deverá entrar com um processo de Licença de Afastamento na 

Universidade de Origem de forma prévia ao início de sua mobilidade; 

 A Secretaria Geral da AUGM emitirá certificados oficiais de participação no 

Programa especificando o tipo de atividade realizada, conforme o relatório final 

desenvolvido pelo docente. 

   

Da Inscrição: 

Os docentes interessados devem enviar à SAI os documentos para o e-mail 
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sai@ufsm.br ou entregá-los pessoalmente na Secretaria de Apoio Internacional, 

localizada no 7º andar da Reitoria, sala 748, campus UFSM: 

 Formulário de apresentação de proposta de mobilidade preenchido e 

assinado (Anexo 1); 

 Currículo Lattes. 

  Ao término do período de inscrições, o Comitê Assessor da AUGM 

na UFSM ranqueará as inscrições para submissão à Universidade de Destino. Após a 

seleção do candidato pela Universidade de Destino será solicitada a carta de aceite. 

Das vagas: 

A UFSM oferece catorze vagas recíprocas assim distribuídas:  

 Uma vaga para a Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA); 

 Uma vaga para a Universidade Nacional de Córdoba (UNC); 

 Uma vaga para a Universidade Nacional de Rosário (UNR);  

 Uma vaga para a Universidade  de Entre Rios (UER); 

 Uma vaga para a Universidade Nacional do Litoral (UNL);  

 Uma vaga para a Universidade Nacional de La Plata (UNLP) 

 Duas vagas para a Universidade da República (UDELAR); 

 Quatro vagas para a Universidade Nacional de Assunção (UNA); 

 Uma vaga para a Universidade de Playa Ancha (UPLA); 

 Uma vaga para a Universidade de Santiago do Chile (USACH); 

  

 

A Secretaria de Apoio internacional coloca-se à disposição para mais esclarecimentos 

pelo e-mail sai@ufsm.br ou na sala 748, Prédio da Reitoria, segundas e quintas, das 14h às 17h, 

e terças, quartas e sextas-feiras,  das 8h30 às 11h30. 

Mais informações no site do Programa: http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/esta-

abierta-la-convocatoria-de-escala-docente-para-el-periodo-2014-2015/ 
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Anexo 1. 

 
 

PROGRAMA DE MOVILIDADE ACADÊMICA 

ESCALA  DOCENTE 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE MOBILIDADE 

Convocatória 2014-2015 

 

UNIVERSIDADE NA QUAL SE REALIZA A APRESENTAÇÃO:  

 

Universidade Federal de Santa Maria  

UNIVERSIDADE DE DESTINO
1
:   

__________________________________________________ 

Centro ou Faculdade onde o docente desenvolverá sua atividade __________________________________               

 

 

ÁREA DISCIPLINAR DA ATIVIDADE A REALIZAR:  ____________________________________________ 

 

1. DADOS PESSOAIS DO DOCENTE 

SOBRENOME: _______________________________ NOME: ____________________________________  

Passaporte/DNI/C.I.: ______________________________________________________________________ 

Telefone Local de Trabalho: _____________________ E-mail: ____________________________________ 

Endereço Local de Trabalho: rua, cidade, código postal, país): _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Centro/Faculdade onde o docente desenvolve sua atividade: ______________________________________ 

Carrego/Categoria Docente que desempenha atualmente ________________________________________ 

                                                 
1
 Universidade na qual docente desenvolverá a atividade proposta 
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___________________________________________________________________________________ 

 

 

2.PERFIL DOCENTE (Marque com  X o perfil correspondente) 

Docente jovem ou  em formação  (DJ) 
2
   

 

Docente formado (DF)
3
 

 

3. ATIVIDADES A REALIZAR 

Tipo de atividade (palestra em curso de pós-graduação, tarefa conjunta de investigação, tarefas de 

apoio institucional.): 

 _________________________________________________________________________________ 

Descrição da atividade a realizar na Universidade de destino:________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Duração e data estimada de início da atividade a realizar na Universidade de destino: ____________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

4. APOIO À APRESENTAÇÃO 

Se a candidatura é apoiada por um Comitê Acadêmico ou  Núcleo Disciplinar de AUGM (indique com 

um X ): 

SIM 

 

NÃO  

 

Se a resposta é afirmativa deve ser anexada uma declaração com o aval do Coordenador do Comitê 

Acadêmico ou  Núcleo Disciplinar. 

5. COMPROMISSO DO DOCENTE 

                                                 
2
 A mobilidade solicitada está destinada principalmente para completar ou complementar sua formação. 

3
 A mobilidade solicitada está destinada a promover na universidade de destino atividades de pós-graduação, assistência  técnico-

científica, apoio a formação de docentes , de cooperação em temas de gestão universitária , entre outras. 
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Comprometo-me a desenvolver a atividade descrita no presente formulário baixo as pautas do Programa 

de Mobilidade Docente “ESCALA DOCENTE” da Associação de Universidades Grupo Montevidéu 

(Convocação 2014-2015), que declaro conhecer, assim como a desenvolver adicionalmente uma atividade 

aberta à comunidade acadêmica da universidade visitada (conferência, classe pública, seminário, etc.) e 

completar um formulário final de avaliação da atividade. 

 

 

   __________________________________                  __________________________________ 

Assinatura do docente                                                     Aclaração da assinatura 

                                      

 

Data: _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6. AVAL DA UNIVERSIDADE QUE REALIZA A APRESENTAÇÃO 

 

 

 

    

______________________________________                 __________________________________ 

Assinatura do representante da Universidade                       Aclaração da assinatura  e cargo que      

                                                                                                desempenha 

   

---------------------------------------------------                             ------------------------------------------------- 

Assinatura do Delegado Assessor de AUGM                    Aclaração da Assinatura 

   

 

  Data: ______________________________________ 

 

 

____________________ 

Nota: O presente formulário deve ser acompanhado de uma Carta Convite da Universidade de 

Destino.  


