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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  
 

EDITAL SRI 08/2021 
 

CANDIDATURAS PARA O PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL DE PÓS-GRADUAÇÃO DA  
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES DO GRUPO MONTEVIDÉU (AUGM) 

 
A Secretaria de Relações Internacionais (SRI) da Universidade Federal de Goiás (UFG) e a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG) fazem saber que está aberto o período de inscrições de 
estudantes de pós-graduação (mestrado ou doutorado) da UFG ao Programa Piloto de 
Mobilidade Virtual para Estudantes de Pós-Graduação da Associação de Universidades do 
Grupo Montevidéu (AUGM), para realização de intercâmbio acadêmico internacional no 
primeiro semestre de 2022, com base nas normas do Programa disponíveis em: 
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-posgrado/ 
 
1 – Da caracterização: O Programa Piloto de Mobilidade de Estudantes de Pós-Graduação 
integra a as metas do Plano Estratégico 2020-2030 da Associação de Universidades Grupo 
Montevideo (AUGM). 
 
2 – Dos objetivos: O Programa Piloto de Mobilidade de Estudantes de Pós-Graduação da AUGM 
promove a cooperação e internacionalização da educação superior entre os países membros, 
por meio da mobilidade dos estudantes de mestrado e doutorado, com pleno reconhecimento 
das atividades realizadas ... além de contribuir ao desenvolvimento e fortalecimento de 
competências vinculadas à cultura digital. 
 
3- Dos destinatários: Poderão apresentar candidaturas estudantes dos cursos de mestrado e 
doutorado da Universidade Federal de Goiás. Cada estudante poderá candidatar-se a até 2 
disciplinas/cursos/atividades em instituições estrangeiras 
(http://grupomontevideo.org/sitio/wp-content/uploads/2021/06/Reglamento-del-Piloto-de-
Movilidad-Virtual-de-Estudiantes-de-Posgrado.pdf) 
OBS: Conforme as normas do Programa Escala Estudantil de Pós-Graduação da AUGM, os 
estudantes brasileiros não poderão cursar disciplinas em universidades brasileiras. 
 
4- Das universidades de destino participantes do Programa, da oferta acadêmica e da duração 
do intercâmbio: De acordo com o estabelecido por cada universidade estrangeira membro da 
AUGM, conforme informações em: http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-
virtual-de-estudiantes-de-posgrado/piloto-posgrado-universidades-de-destino/ 
 
 
5- Do período em que deverá ser realizado o intercâmbio virtual: A duração da mobilidade 
virtual corresponderá ao período de duração dos cursos/disciplinas/atividades aos quais o(a) 
candidato(a) tiver sido selecionado. 
 
 
6. Do reconhecimento: Os cursos/disciplinas/atividades desenvolvidas no âmbito do Programa 
Piloto de Mobilidade de Estudantes de Pós-Graduação da AUGM, objeto deste edital, deverá 



ser reconhecido pelo coordenador do curso na UFG ao qual o(a) estudante encontra-se 
vinculado. 
 
7. Dos Requisitos para Candidatura: 
 
a) Estar devidamente matriculado(a), no momento da candidatura e no momento do 
intercâmbio virtual, em curso de pós-graduação stricto sensu da UFG. 

b) Ter realizado, no momento da inscrição, pelo menos 30% (trinta por cento) das obrigações 
acadêmicas ou créditos necessários para integralização do curso. 

c) Possuir proficiência na língua espanhola para cursar os estudos na universidade de destino, 
desde que o curso/disciplina/atividade assim o requeira. 
 
 
8. Dos documentos necessários para a inscrição, a ser enviados pelo endereço eletrônico 
editais.sri@gmail.com A mensagem deverá ter como ASSUNTO: Edital SRI 08/2021 AUGM 
Posgrado. 
 
 
1) Formulário de inscrição (formulário de postulación) – disponível no sítio: 
http://grupomontevideo.org/sitio/piloto-de-movilidad-virtual-de-estudiantes-de-posgrado/ a 
ser preenchido para, posteriormente, ser impresso e assinado pelo(a) orientador(a) e pelo 
estudante.  
 
2) Cópia da carteira de identidade (ambos os lados) ou da página do passaporte em que 
constem o número do passaporte e a foto. 

3) Currículo Lattes atualizado;  

4) Declaração assinada do(a) Coordenador(a) do Curso de Pós-Graduação ao qual o(a) 
estudante está vinculado(a), informando que o(a) estudante: 

a) está matriculado(a);  
b) concluiu pelo menos 30% (trinta por cento) das obrigações acadêmicas ou créditos 

necessários para integralização do curso; 
c) não deverá concluir o curso antes do (ou durante o) período do intercâmbio, e  
4) está autorizado(a) a participar do intercâmbio, caso seja selecionado(a). 

5) Comprovante de conhecimento da língua espanhola – caso o curso/disciplina/atividade 
assim o requeira. Comprovante de conhecimento da língua espanhola em, pelo menos, nível 
B1. Exs.: certificado de teste de proficiência ou curso de língua espanhola (pelo menos três 
semestres de estudo); declaração de aprovação em teste de espanhol promovido pela SRI/UFG; 
três disciplinas de Espanhol constantes no extrato escolar, no caso de Estudantes graduados em  
Letras: Espanhol. 

 
 
 
9. Dos critérios de homologação e seleção: 
 
a) Serão homologadas as inscrições dos candidatos que preencherem os requisitos (conforme 
item 7 deste Edital) e enviarem por email a documentação exigida (conforme item 8 deste 
Edital).  



b) As candidaturas homologadas na UFG serão enviadas às universidades de destino escolhidas 
pelos candidatos, onde será verificada a possibilidade de aceitação. Posteriormente, serão 
analisadas pela AUGM. 

c) A seleção dos estudantes será realizada pela universidade de destino, segundo previsto no 
Regulamento do Programa. 

 
10- Do cronograma: 
 

data atividade 

De 10 de novembro a 01 de 
dezembro de 2021 

Período de inscrições pelo endereço eletrônico 
editais.sri@gmail.com A mensagem deverá ter como 
ASSUNTO: Edital SRI 08/2021 AUGM Posgrado. 
 

06 de dezembro de 2021 Resultado preliminar da homologação das inscrições. 

 

07 de dezembro de 2021 Recurso contra a não homologação das inscrições, 
enviado, em formato PDF, para o correio eletrônico 
editais.sri@gmail.com. Como assunto, explicitar: 
RECURSO INSCRIÇÕES Edital SRI 08/2021 AUGM 
Posgrado. 

08 de dezembro de 2021 Resultado final da homologação das inscrições e posterior 
envio pela PRPG das candidaturas às universidades de 
destino 

Dezembro 2021 a Março de 2022 Comunicação aos estudantes selecionados. 

 
11. Das disposições finais: 
 
a) O aceite final fica a cargo da Instituição anfitriã estrangeira e da AUGM. 
b) Casos omissos serão deliberados pela SRI juntamente com a PRPG. 

 
 
 

Goiânia, 10 de novembro de 2021. 
 
 

Francisco José Quaresma de Figueiredo 
Coordenador Institucional 

Secretário de Relações Internacionais – SRI/UFG 
 
 
 

Paulo César Ghedini 
Assessor de Internacionalização – PRPG/UFG 


