RETIFICAÇÃO EDITAL CONJUNTO N.º 02/2016/SINTER/
PROPG, DE 21 DE JULHO DE 2016

PROGRAMA ESCALA ESTUDIANTES DE POSGRADO

O
SECRETÁRIO
DE
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições
previstas na Portaria n.º 977/2016/GR, de 11 de maio de 2016, e o PRÓ-REITOR DE PÓSGRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso
de suas atribuições previstas na Portaria n.º 961/2016/GR, de 11 de maio de 2016, fazem saber
aos interessados para o intercâmbio acadêmico do Programa Escala Estudiantes de Posgrado,
promovido no âmbito do acordo de cooperação internacional entre a UFSC e a Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), as seguintes retificações:
(...)
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4.1
4.2

DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas no período de 08 a 28 de agosto de 2016 .
Para inscrição, o candidato deverá seguir os seguintes procedimentos:
1º Acessar o website da AUGM, na página do Programa ESCALA Posgrado:
http://grupomontevideo.org/escalaposgrado/
2º Criar usuário e senha para inscrição seguindo as orientações na aba “Como
Postularse”;
3º Fazer a inscrição preenchendo o Formulário online na aba Postulación;
4º Imprimir o formulário e coletar a assinatura do Coordenador do Programa de
Pós-graduação na UFSC;
5º Enviar a documentação necessária, digitalizada no formato Portable Document
Format (.pdf), para o correio eletrônico augm.sinter@contato.ufsc.br. O assunto da mensagem
enviada deverá ser POSGRADO + PRIMEIRO NOME E ÚLTIMO SOBRENOME DO
CANDIDATO (Ex: POSGRADO MARIA SILVA). As candidaturas que não forem apresentadas
nesse formato serão desconsideradas.
4.3
A UFSC não se responsabilizará por inscrições não recebidas dentro do prazo em
decorrência de eventuais problemas técnicos, de congestionamentos das linhas de comunicação,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
(...)
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DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CANDIDATURA
6.1
Formulario online de solicitud y Contrato de Estudos gerado na página da
AUGM, devidamente preenchido e assinado pelo Coordenador do Programa de Pós-graduação
na UFSC
6.2
Histórico Escolar.
6.3
Curriculum Vitae ( modelo Lattes).
6.4
Carta de motivação, redigida pelo candidato, para avaliação da clareza de
objetivos em relação à mobilidade e sua contribuição para a formação acadêmica e profissional,
com a ciência e anuência do seu orientador na UFSC.
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6.5
Auto-declaração de proficiência no idioma espanhol.
6.6
Proposta de programa de trabalho a ser desenvolvida na universidade de destino
com a aprovação por escrito do orientador acadêmico na UFSC.
6.7
Documento de indicação de candidatura assinado pela Coordenação do PPG,
contendo declaração de: (a) disposição para aceitar estudantes de outros países no âmbito deste
programa; (b) percentual dos créditos mínimos exigidos pelo PPG que o candidato já
integralizou; (c) comprometimento de validação/aproveitamento dos estudos realizados durante a
mobilidade; (d) no caso de candidato bolsista, compromisso de manutenção da bolsa durante a
mobilidade e retorno à UFSC.
(...)

LINCOLN PAULO FERNANDES

SÉRGIO FERNANDO TORRES DE FREITAS
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