
 

 
 

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA ESCALA 

DOCENTE | 2014 - 2015 
 

Edital de Seleção 03/SINTER/2014  
 
  

 

O Secretário-Adjunto de Relações Internacionais (SINTER) da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Prof. Aguinaldo Roberto Pinto, faz saber aos interessados que estão abertas as 

inscrições para docentes da UFSC se candidatarem ao Programa Escala Docente, promovido no 

âmbito do acordo de cooperação internacional entre a UFSC e a Associação de Universidades Grupo 

Montevideo – AUGM. 

A AUGM é uma associação de Universidades Públicas argentinas, bolivianas, brasileiras, chilenas, 

paraguaias e uruguaias que tem por finalidade impulsionar o processo de integração através da 

criação de um espaço acadêmico comum ampliado, com base na cooperação científica, tecnológica, 

educativa e cultural entre todas as universidades participantes. 

 

I – Do Objetivo 

Promover o intercâmbio científico e cultural entre a UFSC e instituições estrangeiras parceiras da 

AUGM.  

 

II – Universidades da AUGM com vagas para o Programa Escala Docente 2014 -2015 
 

ARGENTINA 

Universidad de Buenos Aires (UBA) – 2 vagas 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) – 1 vaga 

Universidad Nacional de Entre Rios (UNER) - 1 vaga 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP) – 1 vaga 

Universidad Nacional del Litoral (UNL – 1 vaga 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) – 2 vagas 

Universidad Nacional de Rosario (UNR) – 1 vaga 

 

 

BOLÍVIA 

Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) – 1 vaga 

 

PARAGUAI 

Universidad  Nacional de Asunción (UNA) – 1 vaga 

 

URUGUAI 

Universidad de la República (UDELAR) – 3 vagas 

 

III - Do Público Alvo 

Docentes do quadro permanente da UFSC, cujas mobilidades deverão centrar-se nas funções de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, visando à cooperação entre as universidades. 

 

IV – Das Vagas, Instituições e Período 

As 14 vagas oferecidas no item II deste edital, serão para um período de até dez dias, 

necessariamente compreendido entre 11 de agosto de 2014 a 11 de agosto de 2015.  

 



V – Das Inscrições  

As inscrições serão realizadas somente pelo e-mail augm.sinter@contato.ufsc.br até o dia 30 de 

junho de 2014. 

 

VI – Da Documentação Necessária para Candidatura 

 Formulário de inscrição, disponível no site da SINTER www.sinter.ufsc.br; 

 Plano de Atividades, duas páginas no máximo, com duração de até dez dias, atendendo o 

especificado na CONVOCATORIA 2014-2015 do Programa Escala Docente, disponível no 

site www.grupomontevideo.edu.uy 

 Carta convite da Universidade de destino firmada por uma autoridade, com o consentimento  

do Delegado Assessor da AUGM daquela instituição. 

 Além dos documentos citados acima, é necessário que o candidato mantenha seu 

Currilucum Lattes atualizado, sendo consultado pela comissão e valendo produção científica 

dos últimos cinco anos.  

 

 

 

VII – Da Seleção 

A seleção será feita por comissão presidida pela SINTER e com representação de cada Pró-Reitoria 

Acadêmica, indicada pelo respectivo Pró-Reitor. A seleção será realizada tendo como base a análise 

da proposta quanto aos objetivos do Programa Escala Docente, ou seja: contribuir para o 

fortalecimento da capacidade científica e tecnológica das universidades associadas à AUGM; 

contribuir para a consolidação de massas críticas de investigadores em áreas estratégicas de interesse 

Regional; promover a cooperação interinstitucional entre as universidades da AUGM, através do uso 

comum dos recursos humanos que as instituições possuem. 

 Resultado Final do processo seletivo 

Dia 30 de junho de 2014, na página eletrônica www.sinter.ufsc.br  

 

VIII – Dos Benefícios: 

Serão apoiados projetos de intercâmbio de professores entre as Universidades da AUGM que se 

enquadrem nas funções universitárias de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária. Os itens 

financiáveis são: 

 Passagens ao encargo da Universidade de origem (UFSC); 

 Alojamento e alimentação ao encargo da Universidade de destino. 

 

IX – Seguro-saúde 

Para o período da mobilidade os Professores selecionados deverão providenciar, por conta própria e 

com antecedência, um seguro-saúde adequado, com cobertura total e ampla, incluindo falecimento. 

A SINTER somente emitirá as passagens mediante apresentação do seguro. 

 

X – Dos Casos Omissos  

Os casos omissos neste Edital serão dirimidos pela comissão de avaliação definida no item VII deste 

edital.  

 

Florianópolis, 27 de maio de 2014. 

 

 

 

 

PROF. AGUINALDO ROBERTO PINTO 

Secretário-Adjunto de Relações Internacionais 
 


