PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA
ESCALA DOCENTE

ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO - AUGM

PROGRAMA ESCALA DOCENTE DE MOBILIDADE ACADÊMICA
CHAMADA 2020

A Associação Universidades Grupo Montevideo – por meio da Secretaria de Relações
Internacionais da UFRGS – informa a abertura de edital para participação no
Programa Escala Docente.
O Programa “Escala DOCENTE” consiste no intercâmbio de professores das
universidades que fazem parte da AUGM com objetivo de fomentar a construção de
um espaço acadêmico regional, de caráter inovador, multiplicador e de integração
acadêmica.

BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA
O Programa está orientado para dois perfis de docentes universitários:
- Docentes jovens em formação (DJ), cuja mobilidade estará destinada principalmente
a completar ou complementar sua formação acadêmica.
- Docentes formados (DF), cuja mobilidade deverá contemplar funções universitárias
de ensino, pesquisa e extensão, gestão universitária, promovendo atividades de pósgraduação, assistência técnico-científica para o desenvolvimento e consolidação de
novas áreas disciplinares, apoio à formação de docentes e de atividades de gestão e
política universitárias.

1

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA
ESCALA DOCENTE

VAGAS OFERECIDAS
Serão oferecidas onze (11) vagas nas instituições da AUGM, conforme quadro abaixo:

Universidade de
Origem

Universidade de Destino

Vagas
Confirmadas
2020

Universidad de Buenos Aires

1

Universidad Nacional de Córdoba

1

Universidad Nacional del Litoral

2

Universidad Nacional de La Plata

1

Universidad Nacional del Nordeste

1

Universidad Nacional de Rosário

1

Universidad Nacional del Sur

1

Universidad Mayor de San Andres

1

Universidad de Santiago de Chile

1

Universidad de la República

1

UFRGS

Total de vagas
Confirmadas

11

PERÍODO DA MOBILIDADE
A duração total de cada mobilidade não deverá ser inferior a uma semana, nem
superior a duas semanas e ficará a cargo de cada Universidade receptora, de acordo
com suas condições. O período de realização das mobilidades da atual chamada do
Programa “Escala Docente” deverá ocorrer durante o ano de 2020.

CONDIÇÕES GERAIS
Além da atividade principal que um Docente Formado (DF) realiza dentro dos moldes
do Programa Escala Docente, deverá comprometer-se a desenvolver uma atividade
aberta à comunidade acadêmica da universidade visitada. Esta atividade (conferência,
aula aberta, seminário etc) deverá ser organizada pelos representantes da
universidade.
A AUGM emitirá um certificado oficial de participação no Programa para aqueles
docentes que trabalharam no mesmo, e que incluirá a categoria e tipo de atividade
realizada.
O docente que participa do Programa deverá preencher um formulário final sobre a
atividade realizada.
2

PROGRAMA DE MOBILIDADE ACADÊMICA
ESCALA DOCENTE
INSCRIÇÃO DO CANDIDATO
O candidato pode acessar formulário do Programa:
http://grupomontevideo.org/escaladocente/

PROCESSO DE CANDIDATURA DO PROGRAMA ESCALA DOCENTE

PRIMEIRA ETAPA: INSCRIÇÃO
Passo 1: o docente descarrega o formulário.
Passo 2: o docente preenche o formulário e solicita assinaturas das autoridades da
sua Faculdade/ Instituto/Área Acadêmica (Delegado Assessor e Diretor da Unidade).
Passo 3: o docente solicita carta convite para a a universidade de destino de interesse,
com assinatura do respectivo Delegado Assessor (modelo de carta no site
http://grupomontevideo.org/escaladocente/ .
Passo 4: o docente envia correio eletrônico com sua candidatura (formulario, carta
convite e currículo) confirmando a inscrição, para fabiano.aguiar@relinter.ufrgs.br .

SEGUNDA ETAPA: SELEÇÃO
Passo 5: processo seletivo na universidade de origem: análise das candidaturas.
Passo 6: Caso seja aprovada, a Relinter notifica a universidade de destino.

TERCEIRA ETAPA: EXECUÇÃO DA MOBILIDADE EM 2020
Passo 7: confirmar a data da mobilidade em 2020 com os contatos na universidade de
destino e com a Relinter, para que as instituições possam dar início aos
procedimentos para viabilizar a viagem e as atividades.
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PRAZO DE RECEBIMENTO DAS CANDIDATURAS:
O prazo para envio das candidaturas vai até o dia 10 de Novembro de 2019.
Enviar para fabiano.aguiar@relinter.ufrgs.br

SELEÇÃO DOS DOCENTES
11 de Novembro a 21 de Novembro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA
O financiamento das mobilidades estará a cargo das universidades participantes, de
acordo com o seguinte esquema básico:



a universidade de origem assumirá o custo das passagens do docente;
a universidade de destino financiará sua estadia e manutenção, mediante os
sistemas de recepção de professores visitantes que cada instituição disponha.

Informações adicionais podem ser obtidas no site oficial da AUGM:
www.grupomontevideo.edu.uy
http://grupomontevideo.org/sitio/programa-de-movilidad-academica-escala-docente/
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