EDITAL N.º 7/2015/SINTER, DE 15 DE ABRIL DE 2015
PROGRAMA ESCALA DOCENTE
2015 - 2016

O
SECRETÁRIO
DE
RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC), no uso de suas atribuições
previstas na Portaria n.º 645/2012/GR, de 11 de maio de 2012, faz saber aos interessados que
estão abertas as inscrições para a mobilidade acadêmica através do Programa Escala Docente,
promovido no âmbito do acordo de cooperação internacional entre a UFSC e a Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM).

1
DO OBJETIVO
1.1
Promover o intercâmbio científico e cultural entre a UFSC e instituições
estrangeiras parceiras da AUGM.

2
DO PÚBLICO ALVO
2.1
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.

3
DAS VAGAS, INSTITUIÇÕES E PERÍODO DA MOBILIDADE
3.1
Dezessete vagas distribuídas entre Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai,
conforme listadas abaixo:
ARGENTINA
Universidad de Buenos Aires (UBA) – 2 vagas
Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) – 2 vagas
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) - 1 vaga
Universidad Nacional del Litoral (UNL) – 1 vaga
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) – 2 vagas
Universidad Nacional de Rosario (UNR) – 1 vaga
Universidad Nacional del Sur (UNS) – 1 vaga
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) – 1 vaga
BOLÍVIA
Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMRPSFXCH) – 1 vaga
CHILE
Universidad de Santiago de Chile (USACH) – 1 vaga
PARAGUAI
Universidad Nacional de Asunción (UNA) – 1 vaga

1

URUGUAI
Universidad de la República (UDELAR) – 3 vagas
3.2
O período da mobilidade será de até dez dias, necessariamente compreendido
entre 10 de agosto de 2015 e 05 de agosto de 2016.

4
DAS INSCRIÇÕES
4.1
As
inscrições
serão
realizadas
somente
pelo
correio
eletrônico
augm.sinter@contato.ufsc.br até o dia 22 de junho de 2015. O docente poderá fazer uma única
candidatura. O assunto da mensagem deverá ser “Nome do Programa + Nome completo do
candidato” (por exemplo: ESCALA DOCENTE + ANA DA SILVA).

5
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CANDIDATURA
5.1
Formulário de inscrição, disponível no sítio http://goo.gl/V3S0t1
5.2
Plano de Atividades, contendo duas páginas no máximo, atendendo o especificado
na CONVOCATÓRIA 2015-2016 do Programa Escala Docente, disponível no sítio
http://goo.gl/V3S0t1.
5.3
Carta convite firmada por um docente da Universidade de destino, com o aval do
Delegado Assessor da AUGM daquela instituição.
5.4
Além dos documentos citados acima é necessário que o candidato mantenha seu
Curriculum Lattes atualizado, sendo consultado pela comissão e valendo produção científica dos
últimos cinco anos.

6
DA SELEÇÃO
6.1
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.

7
7.1

DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
Será divulgado no dia 20 de julho de 2015, no sítio www.sinter.ufsc.br.

8
DOS BENEFÍCIOS
8.1
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.
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9
DO SEGURO SAÚDE
9.1
O docente selecionado deverá providenciar, com antecedência, o seguro com
validade internacional para todo o período do intercâmbio, que deve incluir cobertura médica em
caso de doença ou acidente, bem como repatriação médica ou funerária. A SINTER somente
emitirá as passagens mediante apresentação do seguro.
10

CRONOGRAMA

EVENTO
Divulgação do Edital
Inscrição dos candidatos
Seleção
Divulgação do resultado
Enviar resultado à AUGM
Período da Mobilidade

PRAZO
15 de abril de 2015
de 16 de abril a 22 de junho de 2015
de 23 de junho a 19 de julho de 2015
20 de julho de 2015
21 de julho de 2015
entre 10 de agosto de 2015 e 05 de agosto de 2016

11
DOS CASOS OMISSOS
11.1
Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Secretaria de Relações
Internacionais da UFSC.

Florianópolis, 15 de abril de 2015.

LUIZ CARLOS PINHEIRO MACHADO FILHO
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