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PROGRAMA DE MOBILIDADE DA ASSOCIAÇÃO 
DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉU – AUGM 

ESCALA Posgrado 2020 
 

RETIFICAÇÃO EDITAL 012/2019-SAI 

A Secretaria de Apoio Internacional retifica os itens 5 e 7 do Anexo I do Edital 012/2019 referente 

a seleção para mobilidade de Pós-Graduação da AUGM 2020, de forma que: 

Onde se lê: 
 
5. Participação em programas de ensino, pesquisa e extensão (durante a graduação). Será 
considerado no máximo 02 pontos no somatório total deste item. 

Atividade Qtd. itens Pontuação Somatório 

Programas: PIBIC, PIVIC, PET, PROBIC, PROVEC, PROLICEN, FIPE e 
outros. (máximo 2 itens) 

 1 pontos/item 

 

 

  Pontuação total:  

  Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 2 pontos) 

 

 
Leia-se: 

 
5. Participação em programas de ensino, pesquisa e extensão (durante a graduação). Será 
considerado no máximo 02 pontos no somatório total deste item. 

Atividade Qtd. itens Pontuação Somatório 

Programas: PIBIC, PIVIC, PET, PROBIC, PROVEC, PROLICEN, FIPE e 
outros programas institucionais equivalentes. (máximo 02 itens) 

 1 pontos/item 

 

 

  Pontuação total:  

  Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 2 pontos) 

 

 
Onde se lê: 

 
7. Realização de Estágio de Docência. Será considerada a matrícula na disciplina (concluído). 

Disciplina Nº horas Pontuação 

   



   

 Pontuação total:  

 Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 5 pontos) 

 

 
Leia-se: 

 
7. Realização de Estágio de Docência. Serão considerados 1 ponto para cada 15 horas 
completas. Será considerado no máximo 5 (cinco) pontos no somatório total deste item. 

Disciplina Nº horas Pontuação 

   

   

 Pontuação total:  

 Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 5 pontos) 

 

 
Abaixo segue o novo formulário com as devidas retificações. 
 

Santa Maria, 27 de agosto de 2019. 
 
 
Érico Marlon de Moraes Flores 
Assessor do Reitor naSecretaria de Apoio Internacional 
Delegado Assessor da AUGM -UFSM 
 
 
 
Paola de Azevedo Mello  
Assessora Adjunta do Reitor na Secretaria de Apoio Internacional  
DelegadaAssessorasuplente da AUGM -UFSM 



ANEXO I 
FICHA DE AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO 

 

A avaliação do currículo será feita pelo coordenador do curso/ ou orientador do candidato. 
Para a pontuação ser validada, o candidato deverá anexar documentação comprobatória dos 
itens pontuados. 
 
1 – Identificação do candidato 

Nome completo: 
 

 
2 – Programa de pós-graduação 

Mestrado (   ) 

Doutorado (   ) 

Curso: 

Nº de semestres cursados: 

Início:            

Previsão de conclusão: 

 
3. Produção científica dos últimos 05 (cinco) anos (publicações no prelo não serão consideradas). Será 
considerado no máximo 15 (quinze) pontos no somatório total deste item. 

Tipo Qtd. 
Itens 

Pontos Somatório 
Pontuação  

Artigos publicados em periódicos científicos especializados, com corpo 
editorial, artigos técnicos publicados em revistas ou jornais.  

  2 pontos/item  

Capítulo de livro.  1 ponto/item  

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

 1 ponto/item  

Resumos publicados em anais de eventos científicos   0,5 ponto/item  

  Pontuação total:  

  Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 15 pontos) 

 

 
4. Participação em eventos científicos nos últimos 05 (cinco) anos. Será considerado no máximo 05 
(cinco) pontos no somatório total deste item. 

Participação em eventos 
científicos 

Título(s) do(s) trabalho(s) ou 
evento(s) 

Qtd. 
Itens 

Pontuação 

(computado no máx. 05 
pontos) 

Somatório 
Pontuação 

Participação como organizador de 
eventos científicos  

  1 ponto/item  

Participante como ouvinte em 
congressos, seminários etc. 
(mínimo de 24h) (até cinco 
participações) 

  0,5 pontos/item  

   Pontuação total:  

   Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 5 pontos) 

 

*O candidato poderá receber pontuação para participação como ouvinte (0,5) pontos/item e também como 
apresentador (1,0) ponto/item de um mesmo evento, desde que a documentação comprove as duas 
atividades. 

 
 
 
 



5. Participação em programas de ensino, pesquisa e extensão (durante a graduação). Será 
considerado no máximo 02 pontos no somatório total deste item. 

Atividade Qtd. itens Pontuação Somatório 

Programas: PIBIC, PIVIC, PET, PROBIC, PROVEC, PROLICEN, FIPE e 
outros programas institucionais equivalentes. (máximo 02 itens) 

 1 pontos/item 

 

 

  Pontuação total:  

  Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 2 pontos) 

 

 
6. Monitoria oficial (MO) e voluntária (MV) durante a graduação. Serão consideradas no máximo 150 
horas completas, equivalentes a 01 ponto, ou seja, 0,2 ponto para cada 30 horas completas. 

Descrição e Duração da atividade Modalidade (MO/MV) Nº horas Pontuação 

    

    

  Pontuação total:  

  Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 1 ponto) 

 

 
7. Realização de Estágio de Docência. Serão considerados 1 ponto para cada 15 horas. Será 
considerado no máximo 5 (cinco) pontos no somatório total deste item 

Disciplina Nº horas Pontuação 

   

   

 Pontuação total:  

 Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 5 pontos) 

 

 

8. Prêmios recebidos. Será considerado no máximo 02 pontos no somatório total deste item. 

Tipo Descrição Qtd. itens Pontuação Somatório 

Prêmio internacional   1 pontos/item  

Prêmio nacional   0,5 ponto/item  

   Pontuação total:  

   Pontuação máxima 
considerada: 

(máx. 2 pontos) 

 

Este documento contém informações completas e exatas e, pelos critérios adotados, o estudante atingiu 
o total de ______ pontos. A pontuação máxima final que será aceite é de 30 (trinta pontos). 
 

   

Local Data Assinatura e carimbo do Coordenador/Orientador 
 


