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PROGRAMA DE MOBILIDADE AUGM – ESCALA PÓS-GRADUAÇÃO (PEEPg) 

 

CONVOCATÓRIA 2017 

 

A Secretaria de Apoio Internacional (SAI) e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PRPGP) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) tornam público que estão abertas as inscrições para pré-seleção 

para vagas na Escala de pós-graduação. Programa de Mobilidade ESCALA de pós-graduação –  Convocatória 

2017 – da Associação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM). 

 

 

CAPÍTULO I 
Do objetivo 

Promover a cooperação interinstitucional entre as universidades membro, contribuir para o debate em 

áreas estratégicas de interesse regional, assim como a internacionalização da educação superior da região, 

promovendo mobilidades de alunos regulares de pós-graduação, para cursar um período acadêmico em outra 

universidade membro da Associação, com pleno reconhecimento das atividades acadêmicas realizadas. 

 
CAPÍTULO II 
Dos requisitos 

 
Estar matriculado como estudante regular de mestrado ou de doutorado na UFSM  no momento de 

realizar a postulação e no momento de realizar a estadia na universidade de destino. 

Ter aprovado pelo menos 30% das obrigações acadêmicas ou seu equivalente em créditos. 

Apresentar um formulário de solicitação no prazo e atender às condições estabelecidas na convocação. 

Possuir conhecimentos suficientes para cursar os estudos no mesmo idioma das aulas da universidade 

de destino. 

 



 
CAPÍTULO III 

Das responsabilidades 

O estudante escolhido e admitido para participar do PEEPg se compromete a: 

- Cumprir o plano de estudo pactuado completando as atividades exigidas na universidade de destino 

e, se for o caso, frequentar regularmente os cursos, participar das atividades de acompanhamento, controle, 

avaliação e de caráter administrativo estabelecidas pela universidade. 

- Estipular, com seu orientador acadêmico, na universidade de origem, as eventuais alterações no 

programa de trabalho previamente estabelecido. 

- Responder a consultas das instituições vinculadas ao PEEPg, participar de reuniões relacionadas aos 

objetivos do programa ou destinadas a difundir informação dos resultados, ou socializar sua experiência, 

preencher enquetes de avaliação, entre outras atividades. 

- Gerenciar e financiar o visto em tempo hábil e de forma adequada. 

- Assumir pessoalmente a responsabilidade por perdas e danos que poderia causar durante sua 

participação no PEEPg e eximir expressamente às instituições participantes e ao PEEPg dessa responsabilidade. 

- Cumprir com as exigências sanitárias (vacinação, etc.) estabelecidas pelo país de destino. 

- Proporcionar à universidade de origem e à de destino seus antecedentes de saúde para melhor 

atendimento ante qualquer eventualidade. 

- Apresentar-se na universidade de destino nas datas estipuladas pela Instituição. 

 

 
CAPÍTULO IV 

Da documentação e inscrição 

 - Formulário de Candidatura preenchido e assinado pelo estudante, pelo seu orientador e o responsável 

pelo reconhecimento dos estudos a serem realizados no exterior (Anexo I). 

O candidato poderá escolher até duas (3) universidades. Nesse caso, deverá apresentar um Formulário 

de Candidatura referente a cada universidade e informar a ordem de prioridade;  não sendo necessário anexar 

os documentos em duplicata. 

- Curriculum Vitae comprovado; 

- Declaração de vínculo do estudante, assinada pelo coordenador do curso de pós-graduação de vínculo 

do estudante informando que: 

a) o estudante está matriculado; 

b) concluiu pelo menos 30% (trinta por cento) das obrigações acadêmicas ou créditos necessários para 

integralização do curso; 

c) não concluirá o curso durante o período do intercâmbio; 

- Comprovante de conhecimento da língua espanhola; 

- Programa de atividades a serem realizadas na universidade no exterior. 



Todas as informações prestadas são de inteira responsabilidade do candidato. Dados incorretos ou 

incompletos, a ausência de assinaturas ou de qualquer dos documentos exigidos, bem como o não atendimento 

dos requisitos dispostos nesta chamada, desqualificarão a proposta. 

As postulações deverão ser apresentadas em ordem de prioridade, até o dia 12 de setembro de 2016, 

até as 17h, na Secretaria de Apoio Internacional (SAI). Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 

11h30min e das 14h às 17h. Informações: 3220-8774 e 3220-8934 e pelo e-mail sai.augm@ufsm.br. 

 

 
CAPÍTULO V 

Das vagas 

As vagas disponíveis são destinadas a estudantes da UFSM que estejam matriculados em programas 

de Mestrado ou Doutorado e que tenham aprovação em 30% das obrigações acadêmicas ou a equivalência em 

créditos. Poderão ser consultadas as em  <//grupomontevideo.org/sitio/escala-estudiantes-posgrado/>. 
 

CAPÍTULO VI 
Da seleção 

Os Núcleos, Comissões e Comitês farão a pré-seleção para cada vaga correspondente. Terão 

prioridade as candidaturas apoiadas por esses grupos. 

Serão avaliadas e homologadas as candidaturas dos estudantes que apresentarem a documentação 

exigida e preencherem os requisitos. 

As candidaturas homologadas na UFSM serão enviadas às universidades de destino escolhidas pelos 

candidatos, onde será feita a seleção final. 

 

CAPÍTULO VII 

Dos Núcleos Comissões e Comitês 
 

Os representantes dos Núcleos Comissões e Comitês poderão ser consultados  conforme informações 

abaixo: 

COMITÊS 

 
Energia 

R: Maurício Sperandio Ramal: 8792 

S: Marco Dalla Costa Ramal: 9492 

 
História, Regiões e Fronteiras 

R: Maria Medianeira Padoin Ramal: 9549 

S: Carlos Henrique Armani Ramal: 9226 

 
Meio Ambiente 

R: Djalma Dias da Silveira Ramal: 8841 

S: Daniel Gustavo Allasia Piccilli Ramal: 8448 



 
Desenvolvimento Regional 

R: Marco Antonio Verardi Fialho Ramal: 8354/9404 

S: Vicente Celestino Pires Silveira Ramal: 8458 

 
Saúde Animal 

R: Luis Antonio Sangioni Ramal: 8071/9390 

S: Sonia de Avila Botton Ramal: 9390 

Atenção Primária da Saúde R: Teresinha Heck Weiller Ramal: 8176 

NÚCLEOS 

 
Educação para Integração 

R: Doris Pires Vargas Bolzan Ramal: 8023 

S: Valeska Maria Fortes de Oliveira Ramal: 8237 

Ensino de Espanhol e Português 
como L2 e LE 

R: Eliana Rosa Sturza Ramal: 8477 (sub-ramal 37) 

S: Maria Tereza Nunes Marchesan Ramal: 8477 

Avaliação Institucional, 
Planejamento Estratégico e Gestão 

Universitária 

R: Fernando Pires Barbosa Ramal: 8020 

S: Marcia Helena do Nascimento 
Lorentz 

Ramal: 8784 

 
Matemática Aplicada 

R: Luiz Alberto Diaz Rodrigues Ramal: 8136 

S: Rosemaira Dalcin Copetti Ramal: 8136 

 
Redes Acadêmicas 

R: Roseclea Duarte Medina Ramal: 9498 

S: Raul Nunes Ceretta Ramal: 8413 

COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão Permanente 
Artística e Cultural 

R: Oscar Daniel Morales Mello Ramal: 5151 

S: Nara Cristina Santos Ramal: 4967 

 
Meios de Comunicação 

Universitária 

R: Elisangela Carlosso Machado 
Mortari 

Ramal: 9661 

S: Liliane Dutra Brignol Ramal: 8000 

 
Pós-Graduação 

 

S: José Fernando Schlosser Ramal: 8175 

 
Tecnologia e Inovação 

R: Helio Leães Hey Ramal: 8887 

S: Thiago Bandeira Marchesan Ramal: 9492 

 

 



CAPÍTULO VIII 

Da ajuda financeira 

 

A UFSM concederá ajuda de custo no valor de R$ 1.200,00, pago em uma única parcela. 

A universidade de destino financiará, durante todo o período de sua estadia, a acomodação e 

alimentação dos estudantes recebidos. 

Observação: Ficarão a cargo do estudante as demais despesas, sobretudo as referentes à contratação 

de seguro de vida, acidente, saúde, repatriação e a obtenção de visto, conforme solicitação de cada universidade 

ou país. 

 
CAPÍTULO IX 

Do período 

 

A duração de cada mobilidade será de acordo com as informações divulgadas pelo programa e pela 

universidade de destino. O aluno deverá agendar com a universidade de destino o período em que realizará sua 

mobilidade, observando os prazos estabelecidos pela instituição. O período de realização das mobilidades da 

atual chamada deverá ser realizada durante o ano de 2017. 
 

CAPÍTULO X 

Do cronograma 

 

Recebimento das candidaturas Até 12 de setembro 

Seleção dos alunos pela universidade de destino 16 de setembro até 21 de outubro 

Confirmação dos alunos selecionados 23 de novembro 

Comunicação aos alunos selecionados 24 de novembro 

Início das mobilidades Janeiro de 2017 

 

 

CAPÍTULO XI 

Das disposições finais 

 

Os documentos das inscrições não homologadas estarão disponíveis para retirada após publicação do 

resultado no site da SAI, até o prazo legal. 

As candidaturas estarão sujeitas à aceitação definitiva das universidades de destinos. 

Qualquer alteração no edital será divulgada no site da SAI. 

Casos omissos serão deliberados pela PRPGP e SAI. 



Esclarecimentos pelo e-mail sai.augm@ufsm.br, pelo telefone 3220-8774/8934 ou, presencialmente, 

no escritório da SAI, nos seguintes horários de atendimento: manhã, das 8h30min às 11h30min e tarde das 14h 

às 17h. 

 
 
 
 
 
           Paulo Renato Schneider                                                                      César Finger 
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa                                    Assessor do Reitor para Assuntos Internacionais



ANEXO 1 
 

 
 

PROGRAMA ESCALA DE ESTUDIANTES DE POSGRADO 
CONVOCATORIA 

Formulario de solicitud y contrato de estudios 
 

1. DATOS DEL ESTUDIANTE 

 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

UNIVERSIDAD EN LA QUE ESTÁ REALIZANDO ESTUDIOS: 

CPF: 
RG: 

DOMICILIO 

Dirección:          

Código Postal:      

País:              

Fecha nacimiento: Lugar nacimiento:    

Documento de identidad 
nacional 

Tipo: 
Número: 

Pasaporte Número: 

Correo electrónico: TELÉFONO(s) de contacto: 

Nota: es obligatorio adjuntar un CV del estudiante solicitante. 
 
2. PROGRAMA DE MAESTRÍA O DOCTORADO EN EL QUE ESTÁ MATRICULADO 
 

1 Maestría 
 

2 Doctorado 
 

Denominación del Programa: 
 
Área Disciplinar:   
 
Cursos Aprobados: 
 



Nombre y cargo del tutor académico (o director de tesis si corresponde): 

 
 
3.  UNIVERSIDAD DE DESTINO,  ACTIVIDAD, PROGRAMA DE MAESTRÍA O 
DOCTORADO EN EL QUE DESEA PARTICIPAR 
 
UNIVERSIDAD DE DESTINO: 
 

3 Actividad 
 

4 Maestría 
 

5 Doctorado 
 

Denominación del Programa: 
 
Área Disciplinar:   

 
 
4. FORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
Carrera de Grado: 
 
De la Universidad: 
 
País: 
 
Observaciones: 

 
 
 
 
5. CURSOS /ACTIVIDADES PROPUESTOS Y AGENDA DE TRABAJO EN LA 
UNIVERSIDAD DE DESTINO (incluir cursos, seminarios, estancia de investigación, prácticas 
de laboratorio, etc.). 

 
 
 
 
 

 
 
6. DURACIÓN Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR EN LA 
UNIVERSIDAD DE DESTINO: 
 
 
 
 

 
 
7. APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO/ DIRECTOR DE TESIS DEL ESTUDIANTE 
SOLICITANTE: 

 



Nombre: 
Cargo: 
Firma: 
Observaciones: 



 
8. COMPROMISO DEL ESTUDIANTE DE POSGRADO 

 
Me comprometo a cumplir con las exigencias del plan de trabajo del programa de maestría o 
doctorado o cualquier otra actividad en la que solicito participar, así como a someterme a todas las 
disposiciones del Programa ESCALA de Estudiantes de Posgrado de la Asociación de Universidades 
Grupo Montevideo: REGLAMENTO y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO, que declaro conocer. 
Asimismo me comprometo a someterme a las actuaciones de seguimiento, control y evaluación 
establecidas por la Universidad de destino, bajo los antes nombrados REGLAMENTO y MANUAL 
DE FUNCIONAMIENTO. 
Me comprometo también a responder a las preguntas de las instituciones vinculadas al Programa,  a 
participar en reuniones, a completar encuestas de evaluación e incluso, si fuese necesario, a participar 
en las reuniones destinadas a evaluar la experiencia y sus resultados. 
Tomo conocimiento que las versiones del REGLAMENTO y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
están disponibles en castellano respectivamente en los siguientes links: 
 
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2014/03/PMEP_Reglamento.pdf 
 
http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2014/03/PMEP_Manual_Funcionamiento.pdf 

 
 

              _________________________________                       
__________________________________ 

              Firma del Estudiante                                                   Aclaración de la firma 

 

 

Fecha: 

 



ANEXO 2 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRICULUM VITAE (comprovado) 
 

1 – Identificação do candidato 

Nome completo: 

 
2 – Programa de pós-graduação 

Mestrado (   ) 
Doutorado (   ) 

Curso: Início:            
Previsão de conclusão: 

 
3 – Produção científica (publicações no prelo somente serão aceitas se acompanhadas da carta de aceite da 

Editora ou Revista Científica) – últimos 5 anos 

Item Tipo NO Pontuação 

3.1 Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com 
corpo editorial 

  

3.2 Capítulo de livro   

3.3 Artigos técnicos publicados em revistas ou jornais   

3.4 Trabalho completo ou resumo expandido publicado em anais de 
eventos científicos 

  

3.5 Resumos publicados em anais de eventos científicos   

 

Pontuação da produção científica (por produto) 

Tipo Pontos  
 
 
 
 
 

Artigos científicos completos publicados em periódicos (máximo 5) 5,00 

Capítulos de livros (máximo 3) 3,00 

Artigos técnicos (máximo 3) 3,00 

Trabalho completo ou resumo expandido publicados em evento científico 
(máximo 2) 

2,00 

Resumo publicado em evento científico 1,00 

4 – Participação em eventos científicos – últimos 5 anos (máximo 5 pontos) 

Título do trabalho ou evento Modalidade 
(oral ou 
poster) 

NO Pontuação 

    

    

    

    
    

    

 



 
Pontuação de participação eventos científicos 

Tipo Pontos 
Organizador 1,00 
Apresentador 1,00 
Participante de congressos, seminários etc (mínimo de 24h) (até 
cinco participações) 

0,50 

 
*O candidato poderá receber pontuação para participação como ouvinte (0,50) e também como apresentador 
(1,0) de um mesmo evento, desde que a documentação comprove as duas atividades. 
 
5 – Participação em programas de ensino, pesquisa e extensão (durante a graduação) 
Item Atividade NO Pontuação 

5.1 Programas (PIBIC, PIVIC, PET, PROBIC, PROVEC, 
PROLICEN, FIPE e outros) 

  

Pontuação para programas de ensino, pesquisa e extensão (por ano)  
 
 
 

Tipo Pontos 

Participação em programa 2 (por ano) 

 
6 – Monitoria oficial (MO) e voluntária (MV) durante a graduação 
Item Duração da atividade Modalidade Nº 

horas 
Pontuação 

6.1 Até 180 horas    

     

     

     
 
7 – Realização de Estágio Docência 

Pontuação para a realização de Estágio Docência (máximo 2 pontos)  

Disciplina Nº horas Pontuação 

1 Disciplina  0,5  

 

8 – Prêmios recebidos 

Pontuação para prêmios recebidos  

Prêmio internacional 2,00 

Prêmio nacional 1,00  

 
 
Para avaliação do Comitê 
_______________________________________________________________________________________ 
9 – Resultado final 

 

Este documento contém informações completas e exatas e pelos critérios adotados, o estudante atingiu o total 
de ______ pontos. 

 
 

  



Local Data Assinatura do Responsável 
ANEXO 3 

 
Ficha de Inscrição 

 
Eu, _____________________________, matrícula _________________________, declaro que li e estou 

de acordo com os termos do presente edital 09/2016 da SAI, que compreende as exigências para inscrição em 

mobilidade internacional, a partir do qual, me inscrevo para as seguintes instituições: 

________________________________________ 

 

 

 
 

Assinatura Candidato 
 
 
 
 

   DOCUMENTOS ENTREGUES: 

FORMULÁRIO AUGM  

FICHA DE INSCRIÇÃO  

CURRICULUM LATTES  

 
 
 

 HOMOLOGADO (    ) NÃO HOMOLOGADO (   ) 

 
 
 
 

 ...................................................................................................................................... 
 

PROGRAMA DE MOBILIDADE AUGM- ESCALA PÓS-GRADUAÇÃO 
CONVOCATÓRIA 2017 

 
CANDIDATO: ….....................................................................................   DATA: ...../...../..... 
 

 

 

RECEBIDO POR: 

 

DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA 

 
 
 


